
З В І Т  

про повторне відстеження результативності регуляторного акту - рішення 

Новокаховської міської ради 

 

 1.Вид та назва регуляторного акта: рішення Новокаховської міської ради ,,Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2019 рік на території міста Нова Каховка (код згідно з 

КОАТУУ 6510700000)”. 

 2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ земельних 

відносин та комунальної власності виконавчого комітету Новокаховської міської 

ради. 

 3.Цілі прийняття регуляторного акту: виконання вимог чинного 

законодавства, реалізація повноважень Новокаховської міської ради відповідно до 

норм Закону України ,,Про місцеве самоврядування”, ст.266 Податкового кодексу 

України, встановлення ставок податку, який належить до місцевих податків за 

майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Нова Каховка, ефективне 

використання всіх категорій майна, що забезпечує надходження до бюджету, 

рівномірне навантаження на платників податку. 

 4.Строк виконання заходів з відстеження: через 1 рік після набрання 

чинності цим регуляторним актом. 

  5.Тип відстеження: повторне відстеження. 

 6.Методи одержання результатів: статистичний. 

         7.Дані та припущення, на основі яких відстежується даний регуляторний акт 

приймається з метою приведення у відповідність визначення розміру ставок плати 

за користування землею у місті Нова Каховка у відповідності з положенням статей 

Податкового кодексу України. 

 8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта: збільшення 

реальних доходів місцевих бюджетів. Стабільний реальний доход місцевого 

бюджету зумовить зростання економічної активності в місті. 

          Таблиця 1 

Показники надходжень до бюджету міста за 2019 рік у порівнянні із показниками 

2018 року 

Вид нерухомості Надійшло до місцевого 

бюджету станом на 

01.12.2018 року, грн. 

Надійшло до місцевого 

бюджету станом на 

01.12.2019 року, грн. 

Відсоток 

збільшення, % 

Житлова нерухомість, 

громадяни 

122394,72 295823,16 141,69 

Житлова нерухомість, 

юридичні особи, грн. 

23791,26 46833,72 96,85 

Нежитлова нерухомість, 

громадяни 

925365,36 165966,25 -82,06 

Нежитлова нерухомість, 

юридичні особи 

198537,91 441499,74 122,38 

 Від’ємні показники збільшення надходжень від громадян – власників 



нежитлової нерухомості необхідно зазначити, що це обумовлено даними ведення 

Державного реєстру прав на нерухоме майно та обтяжень на них. Нарахування 

даного виду податку можливе лише за наявності відомостей про право власності на 

дану нерухомість у реєстрі.  За результатами даного звіту інформацію буде 

доведено до органів ДПС з метою проведення відповідної роз’яснювальної роботи 

серед власників такої нерухомості. 

 9.У подальшому, відстеження результативності цього регуляторного акту буде 

здійснюватись шляхом відстеження показників наповнення бюджету за рахунок 

надходжень від сплати податку. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                          Л. ЧУРСИНОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надія Гайбура 0554990038 


