
 

Звіт 

про базове відстеження результативності 

регуляторного акту  –  рішення ХХVII сесії Ужгородської міської ради 

VI скликання 09.07.2015 №1747 «Про справляння в м. Ужгород місцевих 

податків і зборів». 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується: 

    Рішення ХХVII сесії Ужгородської міської ради VI скликання 09.07.2015 

№1747 «Про справляння в м. Ужгород місцевих податків і зборів».  

2. Виконавець заходів з відстеження: 

  Фінансове управління Ужгородської міської ради.  

3. Цілі прийняття акта:  

- встановлення на оптимальному рівні ставок земельного податку; 

- визначення пільгових категорій платників місцевих податків;   

- виконання вимог Податкового кодексу України. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  

    Грудень 2016 року. 

5. Тип відстеження: базове відстеження.  

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Для проведення базового відстеження використовувались статистичні дані, 

матеріали відділення у м.Ужгороді Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у 

Закарпатській області щодо кількості платників земельного податку, звіти 

УДКСУ у м.Ужгород про виконання бюджету м.Ужгород. При цьому 

застосовано статистичний метод відстеження результативності даного 

регуляторного акта  

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

а також способи одержання даних. 

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

    - кількість платників земельного податку на яких поширюється дія акту; 

- сума сплаченого ними земельного податку; 

- кількість платників, звільнених від сплати місцевих податків. 

 

 



  

Обсяг 

надходжень 

за 11 місяців  

2016 р. 

(станом на 

01.12.2016 р.) 

Обсяг 

надходжень 

за 11 місяців  

2015 р 

(станом на 

01.12.2015р). 

Відхилення 

надходжень  11 

місяців 2016 року 

до 11 місяців  

2015 року 

% ( +; - ) 

Кількість платників 

земельного податку 

всього, в т.ч.: 8446 8536 101,1 90 

- юридичних осіб 626 672 107,3 46 

- фізичних осіб 7820 7864 100,6 44 

Земельний податок 

(тис. грн.) 12 974,61 9 467,6 137,0 3 507,0 

Кількість платників, 

звільнених 

рішенням міської 

ради від сплати 

місцевих податків 33 44 75 -11 

Рівень 

поінформованості 

суб’єктів 

господарювання – 

платників місцевих 

податків і зборів 

Рішення міської ради «Про справляння в м. 

Ужгород місцевих податків і зборів» у 

визначені терміни оприлюднено у газеті 

«Ужгород» та на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради   

 8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей.  

Показником результативності регуляторного акта є збільшення 

надходжень земельного податку до міського бюджету, внаслідок перегляду  

розміру ставок податку та зменшення кількості отримувачів пільг з 

оподаткування.  

 

 . 

Начальник фінансового управління  

Ужгородської міської ради 
Л. Гах  

 


