
 
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

проєкт     РІШЕННЯ №  

29 жовтня  2021 року                                                           16 сесія 8 скликання 

 

 

Про затвердження Звіту про повторне відстеження  

результативності регуляторного акта-рішення 38 сесії Лука-

Мелешківської сільської ради 7 скликання  від 19.06.2020 року 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-

Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік» 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання ст. 37, 38 розділу VI Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Звіт про повторне відстеження  результативності  

регуляторного акта-рішення 38 сесії Лука-Мелешківської сільської ради 7 

скликання  від 19.06.2020 року «Про встановлення місцевих податків і зборів 

на території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік»  (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності (Ткаченко 

В.С.). 
 

 

Сільський голова                                                 Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 

 

Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО 

спеціаліст ІІ категорії землевпорядник Ольга ВОВК 

 



Додаток 1  

до рішення 16 сесії 8 скликання 

Лука-Мелешківської сільської ради 

№       від 29.10.2021 року 

 

 

                                                              ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення 38 сесії Лука-Мелешківської сільської ради 7 скликання від 

19.06.2020 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади  на 

2021 рік» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта:  

Рішення 38 сесії Лука-Мелешківської  сільської ради від 19.06.2020 «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території Лука-Мелешківської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік».  

2. Виконавець заходів з відстеження:  

Виконавчий комітет Лука-Мелешківської сільської ради. 

3. Цілі прийняття регуляторного акта:  

1) виконання вимог Податкового кодексу України;  

2) встановлення оптимальних розмірів місцевих податків і зборів; 

3) забезпечення повноти сплати місцевих податків і зборів до бюджету 

об’єднаної територіальної громади.  

4. Строк виконання заходів з відстеження: 10.10.2021-20.10.2021 

5. Тип відстеження: Повторне  відстеження  

6. Метод одержання результатів відстеження:  
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний 

метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено на 

підставі фактичних надходжень до бюджету об’єднаної територіальної 

громади від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і 

збори. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

 Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

- динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності - платників 

місцевих податків та зборів; 

- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету;  

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників 

місцевих податків і зборів.  



8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

Показники 

результативності 

Обсяг 

надходжень 

за  9 місяців 

2020 року, 

тис.грн. 

Обсяг 

надходжень 

за  9 місяців 

2021 року, 

тис.грн. 

Відхиле

ння,   +,- 

тис.грн. 

Місцеві податки і збори, 

всього: 
6829,40 11455,9 

+ 

4626,50 

Транспортний податок 25,000 2,1 -22,9 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки 

218,9 430,6 +211,7 

Єдиний податок 4379,1 7441,0 +3061,9 

Плата за землю 2206,4 3582,2 +1375,8 

Рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання – 

платників місцевих податків і 

зборів 

Рішення про встановлення місцевих 

податків і зборів, зміни до розмірів 

(ставок) місцевих податків і зборів 

оприлюднювались на сайті Лука-

Мелешківської сільської  ради та в 

регіональній газеті "Подільська зоря" у 

визначені терміни 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

За результатами проведеного повторного відстеження регуляторного акта 

можна зробити наступні висновки: 

1) прийняття рішення 38 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської 

ради від 19.06.2020 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 

території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік» дало можливість привести регулювання у відповідність з Податковим 

кодексом України.  

2) кількість суб’єктів підприємницької діяльності не зменшилась (у 2020 

році їх кількість становила 476 одиниць, у 2021 році становить 477 одиниць); 

3) надходження місцевих податків і зборів до бюджету є стабільними та 

прогнозованими. Прийняття регуляторного акта забезпечило поповнення 

дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації програми соціально-

економічного розвитку громади. 

Таким чином, прийняття регуляторного акта: рішення 38 сесії 7 

скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 19.06.2020 «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території Лука-Мелешківської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік» є результативним.  

Секретар сільської ради                               Оксана ШЕВАНЮК 



 

 

 

 

 


