
Звіт  

про повторне відстеження результативності 

регуляторного акту від 11.06.2018 №639 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25.06.2015 №1092 «Про плату за землю»  

 

  20 лютого 2020 року                                                м. Бердичів 

  

   На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» здійснено періодичне відстеження 

результативності регуляторного акта, з метою досягнення цим актом визначених 

цілей. 

  Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, 

дата його прийняття та номер: 

Рішення Бердичівської міської ради від 11.06.2018 №639 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.06.2015 №1092 «Про плату за землю» . 

     Назва виконавця заходів з відстеження 

     Фінансове управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

Цілі прийняття акта 

Дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення ставок 

земельного податку. 

Забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету та залучення 

додаткових коштів до бюджету міста Бердичева.  

Виконання заходів з відстеження: 17.02.2020 - 28.02.2020 року. 

Тип відстеження 

     Повторне відстеження 

Методи одержання результатів відстеження 

При проведенні періодичного відстеження результативності регуляторного акта 

використовувався метод збору даних: 

Статистичний метод на основі показників і даних, визначених під час аналізу 

впливу регуляторного акту (аналітичний метод). 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність 

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось шляхом 

аналізу сум надходжень коштів до міського бюджету за відповідні періоди. 

 



     Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

     Надходження земельного податку до міського бюджету: 

2018 рік  –   9943,9 тис.грн.; 

2019 рік  –  20311,3 тис.грн.; 

2020 рік  -   20700,0 тис.грн.- очікуваний результат. 

      За період дії рішення міської ради встановлено, що з моменту впровадження 

даного рішення значно збільшилась сума надходжень до міського бюджету 

земельного податку, а саме у 2,3 рази. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

    Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, 

результати реалізації його положень мають позитивну динаміку. Рішення 

Бердичівської міської ради від 11.06.2018 №639 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25.06.2015 №1092 «Про плату за землю» дало можливість 

отримати додаткові надходження до міського бюджету . 

 

Висновок: аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дані рішення є 

діючими та актуальними для забезпечення надходжень до міського бюджету, що в 

свою чергу дають можливість фінансувати програми розвитку міста Бердичева. 

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей. 

    В подальшому оцінка фактичних результатів буде здійснюватись під час 

проведення періодичного відстеження. 

 

  

  

 Начальник фінансового управління                         О.Г.Геденач 

 


