
 

Звіт 
про базове відстеження  результативності регуляторного акта – рішення 

Нижньосироватської сільської ради від 10.07.2020 року  

«Про встановлення транспортного податку» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер: 

Рішення Нижньосироватської сільської ради від 10.07.2020 року «Про 

встановлення транспортного податку». 

 

2. Назва виконавця заходів відстеження: 

 Секретар Нижньосироватської сільської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

Проект регуляторного акту спрямований на збільшенню доходів у 

місцевий бюджет в частині надходження транспортного податку. 

 

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): 

Проводиться базове відстеження. 

 

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 здійснювалося шляхом аналізу надходжень 

транспортного податку від фізичних та юридичних осіб, в тому числі 

нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі. 

 

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 

Сума надходжень до 

сільського бюджету,  

тис. грн. 

1 Сума надходжень транспортного податку за 

2019 рік  з фізичних осіб, тис. грн. 
- 

2 Сума надходжень транспортного податку за 9 

міс. 2020 рік  з фізичних осіб, тис. грн. 
- 

3 Сума надходжень транспортного податку за 

2019 рік  з юридичних осіб, тис. грн. 
- 

4 Сума надходжень транспортного податку за 9 

міс. 2020 рік  з юридичних осіб, тис. грн. 
- 

5 Рівень поінформованості суб’єктів 

господарювання стосовно основних 

положень регуляторного акта,% 

100% 100% 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення цілей: 

Оцінити результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей визначити немає можливості, оскільки відсутні дані про 

надходження транспортного податку. Подальше відстеження 

результативності буде здійснюватися у терміни, визначені законодавством. 

  

 

Сільський голова     В.Ю. Суспіцин 
 

02.11.2020 р.                                                 
 

 


