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Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - рішення Олександрійської 

міської ради  від 07.07.2021 № 221 «Про місцеві податки і збори» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Олександрійської міської ради               
«Про місцеві податки і збори». 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління економіки Олександрійської 

міської ради. 
 
3. Цілі прийняття акта: 
- упорядкування на території Олександрійської територіальної громади сплати 

місцевих податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України (зі змінами і 
доповненнями); 

- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих податків і 
зборів; 

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування та 
фіскальних органів при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і 
зборів; 

- сприяння ефективній роботі суб’єктів господарювання.  
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2021 року по 31.09.2021 року          
 
5. Тип відстеження – базове. 
 
6. Методи одержання результатів відстеження. 
Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до 

статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від суб’єктів 
господарської діяльності, які сплачують місцеві податки і збори.  

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась  результативність, а також 

способи одержання даних. 
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта 

були визначені такі показники результативності: 
- динаміка кількості платників місцевих податків та зборів; 
- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до місцевого бюджету; 
- рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і 

зборів. 
 
 
 
 
 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
Надходження до міського 

бюджету від сплати місцевих 
податків і зборів 

Запланований обсяг 
надходжень за 9 місяців 

2021 року, тис. грн. 

Фактичний обсяг 
надходжень за 9 місяців 

2021 року, тис. грн. 

Відхилення, 
тис. грн. 

(гр.3 - гр.2) 
1 2 3 4 

Місцеві податки і збори, всього: 77829,80 89418,96 +11589,16 
податок на нерухоме майно 1923,10 3269,06 +1345,96 
земельний податок 34680,00 40829,06 +6149,06 
єдиний податок 41091,90 45164,99 +4073,09 
транспортний податок 72,50 110,42 +37,92 
туристичний збір 18,50 25,66 +7,16 
збір за місця для паркування 
транспортних засобів, 
сплачений юридичними особами 

43,80 19,77 -24,03 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта. 
Прийняття даного регуляторного акта забезпечить: 
- поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм 

соціально-економічного розвитку громади; 
- збільшення суспільних благ у громаді. 

 
 
 
Начальник управління 
економіки міської ради      Ростислав ЧЕРЕВАШКО 


