
звіт 
про базове відстеження  результативності регуляторного акта –  

рішення Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області від 10.07.2020 р. «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер: 

Рішення Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області від 10.07.2020 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 

          Секретар Нижньосироватської сільської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

     виконання вимог Податкового кодексу України; 

забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету; 

     встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням 

правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Відстеження проводилось  з 01.10.2020 року по 30.10.2020 року. 

 

5. Тип відстеження (базовий, повторний або періодичний): 

Базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

 Для проведення відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

7. Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність,  

а також способи одержання даних: 

Аналіз статистичних даних отримані від відділу планово-фінансового та 

економічного розвитку Нижньосироватської сільської ради. 

Для відстеження результативності даного регуляторного акту обрано 

наступні показники: 

-  кількість платників податку;  

- обсяги надходжень  до сільського бюджету податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
 

Показники результативності 

Станом 

на 

01.10.18  

Станом 

на 

01.10.19 

Станом 

на 

01.10.20 

1. Кількість платників 

(всього, чоловік) в т.ч.: 
47  44  41 

юридичні особи, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

(ККД 18010100) 

2 1 - 

фізичні особи, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

(ККД 18010200) 

30 26 20 

фізичні особи, які є власниками об'єктів  

нежитлової нерухомості 

(ККД 18010300) 

- 2 4 

юридичні особи, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

(ККД 18010400) 

15 15 17 

2. Сума надходжень до сільського 

бюджету від сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 

(всього, тис. грн.), в т.ч.: 

114,602 143,854 119,467 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

(ККД 18010100) 

8,756 9,590 - 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

(ККД 18010200)  

18,163 19,212 14,394 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

(ККД 18010300)  

- 18,495 9,060 

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

 (ККД 18010400) 

87,683 96,557 96,013 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

 В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного 

акта доведено, що рішення Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області від 10.07.2020 р. «Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» надасть 

змогу реалізувати повноваження сільської ради щодо обов’язкового 

встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

території Нижньосироватської сільської ради; забезпечити відповідні 

надходження до сільського бюджету. 

Регуляторний акт має недостатній ступень досягнення визначених цілей. 

Станом на 01.10.2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

надходження до сільського бюджету та кількість платників податку 

зменшились на 24,387 тис. грн. та 3 осіб відповідно. 

Подальше відстеження результативності регуляторного акта за типом 

відстеження – повторне. Проводитиметься через рік після набрання чинності 

рішення Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області від 10.07.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (набирає 

чинності з 01.01.2021 року). 

 

 

 

Сільський голова     В.Ю. Суспіцин 

 

02.11.2020 р. 
 


