
Звіт 
про базове відстеження  результативності регуляторного акта –              

рішення Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області від 10.07.2020 року  

«Про встановлення плати за землю». 

 

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 року «Про встановлення плати за землю». 
 

2. Назва виконавця заходів відстеження: 

секретар Нижньосироватської сільської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

           Даний регуляторний акт спрямований на: 

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;   

-  встановлення ставок земельного податку, розмірів орендної плати за 

землю на території Нижньосироватської сільської ради, відповідно до 

Класифікації видів цільового призначення земель; 

          -  встановлення пільг зі сплати земельного податку для фізичних та 

юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України, із сплати земельного податку;  

 - забезпечення соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади, подальшого регулювання земельних відносин, 

використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади; 

 - створення сприятливих, рівних умов для суб’єктів господарювання в 

питаннях орендного користування земельними ділянками; 

 - отримання додаткового фінансового ресурсу для вирішення соціально-

економічних питань розвитку територіальної громади - фінансування 

бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

житлово-комунального та дорожнього господарства тощо. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося 

з 01.10.2020 року по 30.10.2020 року. 

 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне): 

 Проводилося базове відстеження регуляторного акта. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

 Методом одержання результатів відстеження є статистичний метод. 

 

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

а також способи одержання даних: 



           Базове відстеження результативності рішення Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області від 10.07.2020 року «Про 

встановлення плати за землю» здійснювалося шляхом аналізу даних відділу 

планово-фінансового та економічного розвитку Нижньосироватської сільської 

ради. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у 

встановленому законодавством порядку за  кількісними і якісними 

показниками з використанням статистичного метода  одержання результатів 

відстеження. 

 

№ 

п/п 

Показники 

результативності 

Станом на 

01.10.2019 

Станом на 

01.10.2020 
Різниця +/- 

1 

Надходження плати за 

землю (тис.грн.) 

всього, в т.ч.:  

2442,389 3234,442     +792,053 

 

- земельного 

податку з 

юридичних осіб 

339,491 336,832 -2,659 

 

- орендної плати 

за землю з 

юридичних осіб 

1412,345 1675,093 +262,748 

 

- земельного 

податку з 

фізичних осіб  

618,948 536,266 -82,682 

 

- орендної плати 

за землю з 

фізичних осіб  

71,605 686,251 +614,646 

2 

Кількість юридичних 

осіб – платників 

земельного податку 

18 20 +2 

3 

Кількість юридичних 

осіб – платників 

орендної плати за 

землю 

14 16 +2 

4 

Кількість фізичних 

осіб підприємців – 

платників земельного 

податку 

2 3 +1 

5 

Кількість фізичних 

осіб підприємців – 

платників орендної 

плати за землю 

6 8 +2 



6 

Кількість громадян – 

платників земельного 

податку 

880 885 +5 

7 

Кількість громадян – 

платників орендної 

плати за землю 

1 1 0 

  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначення цілей: 

         Даний регуляторний акт визначає ставки земельного податку та розміри 

орендної плати за землю, відповідно до форми, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження 

форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

 Зокрема, передбачено встановлення ставок плати за землю в розрізі 

кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією 

видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного 

комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548 (зі 

змінами) та пільг щодо сплати земельного податку для певних груп платників 

податків за видами їх діяльності та суспільного значення здійснюваних ними 

витрат. 

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 плати за землю» (набирає 

чинності з 01.01.2021 року). 

 

 

 

Сільський голова      В.Ю. Суспіцин 
 

 

02.11.2020 р.                                                 
 


