
ЗВІТ 

про базове  відстеження результативності рішення 2 пленарного засідання 10 сесії 
VІI скликання Перечинської міської ради від 27.06.2019 року №566 «Про місцеві 

податки та збори на 2020 рік» 

  

1. Вид та назва регуляторного акту: 

Рішення 2 пленарного засідання 10 сесії VІI скликання Перечинської міської ради від 

27.06.2019 року №566 «Про місцеві податки та збори на 2020 рік». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 

Фінансовий відділ Перечинської міської ради. 

3. Ціль прийняття регуляторного акта: 

– встановлення та перегляд ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, земельного податку, транспортного податку, туристичного збору, єдиного 

податку; 

– забезпечення відповідності нормативно-правового документа сучасним напрямкам 

податкової політики держави; 

– можливість поповнення дохідної частини бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади за рахунок стабільних надходжень від вказаних податків. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: 

З 15.04.2019 року до 01.07.2019 року. 

5. Тип відстеження:  

Базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності: 

Статистичний аналіз показників  місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади.  

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

способи одержання даних:  

Фінансові звіти та оперативні дані. 

Аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо 

розміру надходжень до бюджету громади, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія 

акту. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту: 

Чинним рішенням 2 пленарного засідання 10 сесії VІI скликання Перечинської міської 
ради  від 27.06.2019 року були встановлені ставки податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, земельного податку, транспортного податку, туристичного збору, 

єдиного податку на 2020 рік. 

Фінансовим відділом Перечинської міської ради проведено аналіз фактичних 
надходжень до бюджету ОТГ від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, земельного податку, транспортного податку, туристичного збору, 

єдиного податку за 3 місяці 2018 та 2019 років.   



Надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади 

(тис.грн.) 

Назва платежу 
3 місяці 

2018 року 

3 місяці 

2019 року 

Відхилення 

сума % 

Податок на майно: 1196,2 1899,0 +702,8 159 

 Земельний податок (в т.ч. орендна плата), в 

тому числі 
1119,5 1852,9 +733,4 166 

 юридичні особи 1042,4 1782,9 +740,5 171 

 фізичні особи 77,1 70,0 -7,1 91 

 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, в тому числі 
76,7 46,1 -30,6 60 

 юридичні особи 74,6 45,4 -29,2 61 

 фізичні особи 2,1 0,7 -1,4 33 

 Транспортний податок, в тому числі 0 0 0 0 

 юридичні особи 0 0 0 0 

 фізичні особи 0 0 0 0 

Туристичний збір, в тому числі 0,3 0,4 +0,1 133 

 юридичні особи 0 0 0 0 

 фізичні особи 0,3 0,4 +0,1 133 

Єдиний податок, в тому числі 1259,0 1364,5 +105,5 108 

 юридичні особи 82,9 88,6 +5,7 107 

 фізичні особи 1176,1 1275,9 +99,8 109 

Всього надходження місцевих податків і зборів 2455,5 3263,9 +808,4 133 

 

Кількість платників податків 

(згідно даних Перечинської ДПІ Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській 

області) 

№ 

п/п 
Показники 

січень - березень 
Відхилення 

2018 рік 2019 рік 

1 Кількість зареєстрованих платників 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, всього, в тому числі 

81 112 +31 

юридичні особи 35 35 0 

фізичні особи підприємці 
46 77 +31 

громадяни 

2 

 

Кількість зареєстрованих платників 

земельного податку (в т.ч.орендної плати), 

всього, в тому числі 
998 1183 +185 

юридичні особи 59 60 +1 



 
фізичні особи підприємці 40 41 +1 

громадяни 958 1142 +184 

3 

 

Кількість зареєстрованих платників 

транспортного збору, всього, в тому числі 
1 0 -1 

юридичні особи 0 0 0 

громадяни 1 0 -1 

4 Кількість зареєстрованих платників 

туристичного збору, всього, в тому числі 
2 2 0 

фізичні особи підприємці 2 2 0 

5 Кількість зареєстрованих платників 

єдиного податку, всього, в тому числі 
371 318 -53 

юридичні особи 23 22 -1 

фізичні особи підприємці 348 296 -52 

 

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання – платників місцевих 

податків та зборів 

Рішення про встановлення місцевих 
податків та зборів опубліковане у 

районній газеті «Народне слово» та 
оприлюднене на офіційному сайті 

Перечинської міської ради у визначені 

терміни 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей: 

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів 
реалізації  регуляторного акта – рішення Перечинської міської ради від 27.06.2019 року 
«Про місцеві податки та збори на 2020 рік» можна зробити висновок, що в цілому 

регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати 
реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької 

діяльності суб’єктами  господарювання на території громади, законність використання 
земельних ділянок суб’єктами  господарювання на території міської об’єднаної 

територіальної громади та забезпечують надходження до бюджету громади. 

Даним рішенням міської ради встановлені чіткі та прозорі механізми справляння та 
сплати місцевих податків і зборів на території громади та рішення відповідає нормам 

Податкового кодексу України. 

Забезпечені надходження до бюджету міської громади від сплати місцевих податків і 

зборів, що створює фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та 

інших потреб територіальної громади. 

 

Міський голова                                                                                              І.М.Погоріляк 

  

15.07.2019 

 


