
                                  Звіт про результати базового відстеження  
 
 

На виконання ст. 10 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснено 
базове відстеження результативності регуляторного акта. 
 1. Вид та назва регуляторного акта  

Рішення  Бердичівської міської ради  від 13.04.2020 № 1117 «Про 
встановлення ставки земельного податку».  
2. Виконавець заходів з відстеження результативності 
 Фінансове управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради . 
3. Цілі прийняття акта  
- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку 
по м.Бердичеву, 
- забезпечення стабільних надходжень до  бюджету, 
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків 
і зборів, 
- виконання програм соціального та економічного розвитку міста, вирішення 
проблем громади міста. 
4. Строк виконання заходів 
  відстеження результативності 15.09.2020-23.09.2020 року.  
5. Тип відстеження 
 Базове. 
 6. Метод одержання результатів відстеження результативності 
 Статистичний метод. 
 7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних  

Базове відстеження результативності рішення Бердичівської міської ради 
від 13 квітня 2020 року № 1117 «Про встановлення ставки земельного податку» 
здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних, отриманих від 
Бердичівської Державної податкової служби Головного Управління ДПІ у 
Житомирській області щодо суб’єктів господарювання та Бердичівського 
управління Державної казначейської служби України Житомирської області, 
щодо фактичних надходжень до бюджету  від суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб, які сплачують земельний податок. Спосіб одержання інформації: 
щоденні звіти в електронному вигляді. Для відстеження результативності 
даного регуляторного акта обрано наступні показники: 
- обсяги надходжень до бюджету  від сплати земельного податку в розрізі 
фізичних та юридичних осіб; 
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з 
основними положеннями акта. 
 8. Кількісні показники результативності  

Згідно з отриманою інформацією проведено аналіз за показниками 
результативності регуляторного акта: 



Показники 
результативності 

8 місяців 
 2019 року 

8 місяців 
 2020 року 

Відхилення 

Розмір надходжень 
земельного податку до 
бюджету громади, 
тис.грн. в тому числі: 

13422,0 12224,7 -1197,3 

від фізичних осіб  570,8 526,0 -44,8 
від юридичних осіб 12851,2 11698,7 -1152,5 
Рівень 
поінформованості з 
основних положень 
акта 

100% 
Розміщено на сайті Бердичівської міської ради 
www.berdychiv.com.ua та міському діловому 
тижневику «РІО-БЕРДИЧІВ» № 32-33 від 
24.04.2020 року 

На рівень виконання міського бюджету вплинули запровадження на 
території міста протиепідемічних обмежувальних заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які призвели до зниження 
економічної активності роботи суб’єктів господарювання (деякі призупинили 
або обмежили свою діяльність) і, як наслідок, зменшились надходження до 
міського бюджету. Прийняті на законодавчому рівні зміни до Податкового 
кодексу України щодо зменшення податкового зобов’язання із сплати за 
березень 2020 року суб’єктами господарювання земельного податку негативно 
вплинули на виконання дохідної частини бюджету міста. 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступені досягнення 
визначених цілей 

Прийняття рішення дало змогу забезпечити  дотримання вимог діючого 
законодавства щодо затвердження ставки місцевого податку та досягти  
прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні 
питань, пов’язаних з встановленням ставки  місцевого  податку. 

Оцінка ступеня досягнення результатів від впровадження вищезгаданого 
рішення міської ради буде здійснена при проведенні повторного відстеження. 
 
Начальник фінансового управління                                Олена ГЕДЕНАЧ 

http://www.berdychiv.com.ua/

