
ЗВІТ 

ПРО  ПОВТОРНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 Рішення XL сесії міської ради VII скликання № 13 від 07 червня  2018 року «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік на території міста Шепетівка». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
  Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 

      3. Ціль прийняття регуляторного акта. 
Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

- своєчасне наповнення міського бюджету; 

- приведення рішень міської ради у відповідність до норм та вимог  Податкового 

Кодексу України; 

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих 

податків та зборів; 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та 

зборів при формуванні бюджету; 

- забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету з метою забезпечення 

належного фінансування програм соціально-економічного  та культурного 

розвитку міста; 

- забезпечення відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування. 

 

 

      4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
 04  - 10  вересня   2019 року. 

 

    5. Тип відстеження. 
 Повторне   відстеження 

 

     6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 
 Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

 

 7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних. 

  
Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

     Показниками ефективності регуляторного акту  будуть: 

1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов`язаних з дією акта. 

2. Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься 

дія акта. 



3. Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними 

особами, пов`язаними з виконанням вимог акта. 

4. Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, 

пов`язаними з виконанням вимог акта, на одного суб’єкта. 

5. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
 
№ 

з/

п 

Показник Оди

ниця 

вимі
ру 

2018 рік 

11 місяців 

В 

середньому 

за місяць 

2019 рік 

8 місяців 

В 

середньому 

за місяць 

   Базове відстеження Повторне відстеження 

1 Розмір надходжень до  

місцевого бюджету, пов`язаних з 
дією акта 

В т.ч. 

-податок на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки; 
- транспортний податок; 

- плата за землю; 

- єдиний податок; 
- туристичний збір; 

- збір за паркування транспортних 

засобів 
 

грн. 33 341823.42  

 
 

 

5209448.87 

 
137357.37 

10819569.05 

17166451.90 
8996.23 

- 

3031074.86 

 
 

 

473586.26 

 
12487.03 

983597.19 

1560586.54 
817.84 

- 

34138781,09 

 
 

 

5850575,78 

 
142983,44 

12550811,45 

15585104,16 
9306,26 

4267347,64 

 
 

 

731321,97 

 
17872,93 

1568851,43 

1948138,02 
1163,28 

 

 

2. Кількість суб`єктів 

господарювання та/або 

фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта 

Оди

н. 

2387 * 2315 * 

3. Розмір коштів, що 

витрачатимуться суб`єктами 

господарювання та/або 
фізичними особами, 

пов`язаними з виконанням 

вимог акта 

грн. 33 341823.42 1269,83 34138781,09 1843,35 

4.  Час, що витрачатиметься 

суб`єктами господарювання 

та/або фізичними особами, 

пов`язаними з виконанням 
вимог акта, на одного 

суб’єкта  

год. 20 * 20 * 

5 Рівень поінформованості 
суб`єктів господарювання 

та/або фізичних осіб з 

основних положень акта 

% 100 
Рішення 

опублікован

о в місцевій 

газеті 
«Шепетівськ

ий вісник» 

14 червня 
2018 року 

* 100 
Рішення 

опублікован

о в місцевій 

газеті 
«Шепетівськ

ий вісник» 

14 червня 
2018 року 

* 

 

 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
 

 За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити 

висновок, що  спостерігається збільшення таких надходжень.  

 Відповідно до ст. 10 закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» на підставі порівняння вищевказаних 

показників відстеження повторного періоду до базового  періоду, можна зробити 

висновок, що регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, 

результати реалізації  мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.  

 

 

 

Міський голова                                                                                                  М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


