
 

   

 

 

УКРАЇНА 

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШ ЕН НЯ  
№199 від 16.12.2020р. 
Про затвердження звітів про повторні відстеження 

результативності регуляторних актів рішень 

Барської міської ради «Про встановлення 

місцевих податків і зборів та затвердження 

елементів їх справляння на території Барської 

міської ОТГ на 2020 рік» та «Про встановлення 

податку на майно та затвердження елементів його 

справляння на території Барської міської ОТГ на 2020 рік» 

 

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», ураховуючи дані, отримані під час 

проведення заходів з повторного відстеження результативності регуляторних актів 

та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Барської міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити звіт про повторне відстеження результативності регуляторного 

акта рішення Барської міської ради «Про встановлення місцевих податків і 

зборів та затвердження елементів їх справляння на території Барської 

міської ОТГ на 2020 рік» згідно додатку 1. 

2. Затвердити звіт про повторне відстеження результативності регуляторного 

акта рішення Барської міської ради «Про встановлення податку на майно та 

затвердження елементів його справляння на території Барської міської ОТГ 

на 2020 рік» згідно додатку 2. 

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради http://bar-

city.com.ua/ в мережі ІНТЕРНЕТ. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

та фінансовий відділ Барської міської ради. 
 

 

 

Міський голова        В.В. Саволюк 

 
Секретар міської ради Мельник І.В.___________  

 

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. _____________  

Начальник відділу з юридичних питань Куций О.В. _____________ 

http://bar-city.com.ua/
http://bar-city.com.ua/


 

Додаток 1 

Затверджено 

Рішенням виконавчого комітету 

Барської міської ради  

№199 від 16.12.2020р. 

 

ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –  

Рішення Барської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів 

та затвердження елементів їх справляння на території Барської міської ОТГ 

на 2020 рік» 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення Барської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів та 

затвердження елементів їх справляння на території Барської міської ОТГ на 2020 рік». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фінансовий відділ Барської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта 
Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

1) врегулювання місцевих податків на території Барської міської ОТГ відповідно до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

та Податкового кодексу України; 

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема 

по податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного 

податку, плати за землю) відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували 

особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити 

надходження до міського бюджету для виконання соціальних та економічних програм Барської 

міської об’єднаної територіальної громади; 

3) забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих 

податків і зборів; 

4) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого 

самоврядування; 

5) вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками. 

6) привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу 

України. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 01.12.2020р. по 

20.12.2020р. 

 

5. Тип відстеження: повторне. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності: статистичний. 

 

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

способи одержання даних 

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта обрано такі показники: 

Статистичні показники: 

1. Кількість фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку, осіб: 



- першої групи, осіб; 

- другої групи, осіб. 

2. Сума надходжень від сплати єдиного податку, яка надійшла до місцевого 

бюджету від фізичних осіб – підприємців, тис. грн.: 

- першої групи платників, осіб; 

- другої групи платників, осіб. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 
Кількісне значення статистичних показників результативності: 

Показник результативності 
2017р. 

факт 

2018 р. 

факт 

2019 р. 

(факт ст. на 

01.12.2019р.) 

2020 р. 

(факт ст. на 

01.12.2020р.) 

1. Кількість фізичних осіб – 

підприємців, платників єдиного 

податку, всього осіб: 

598 606 577 653 

- першої групи, осіб 227 244 227 229 

- другої групи, осіб 371 362 350 424 

2. Сума надходжень від сплати 

єдиного податку, яка надійшла 

до місцевого бюджету від 

фізичних осіб – підприємців, 

всього тис. грн.: 

2 700,411 3 121,882 3 028,777 4 940,822 

- першої групи платників, 

тис. грн. 

401,451 430,605 431,649 455,787 

- другої групи, платників, 

тис. грн. 

2 298,960 2 691,277 2 597,128 4 485,035 

Рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання – 

платників єдиного податку І та 

ІІ груп 

Рішення Барської міської ради «Про встановлення 

місцевих податків і зборів та затвердження елементів 

їх справляння на території Барської міської ОТГ на 

2020 рік» опубліковано в газеті «Подільський край» 

та на офіційному сайті Барської міської ради в мережі 

Інтернет. 

 

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

Результативність даного регуляторного акту відстежувалась за рахунок здійснення 

контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до бюджету Барської міської 

територіальної громади від єдиного податку. 

Дія регуляторного акта сприяє наповненню дохідної частини бюджету для 

забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку Барської міської територіальної 

громади. 

Загалом ставки єдиного податку та елементи його справляння відповідають 

Податковому кодексу України. 

За результатами повторного відстеження результативності зазначеного рішення 

можливо зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення 

визначених цілей. Результати реалізації його положень мають позитивну динаміку. 

 

 

 

Міський голова        В.В. Саволюк 

 

Начальник фінансового        І.М. Ковтун 

відділу 

 

Виконавець 

Головний спеціаліст з доходів      Ю.П. Щерба 



 

Додаток 2 

Затверджено 

Рішенням виконавчого комітету 

Барської міської ради  

№199 від 16.12.2020р. 

 

ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення Барської міської ради «Про встановлення податку на майно та 

затвердження елементів його справляння на території Барської міської ОТГ 

на 2021 рік» 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення Барської міської ради «Про встановлення податку на майно та затвердження 

елементів його справляння на території Барської міської ОТГ на 2021 рік». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Фінансовий відділ Барської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта 
Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

1) врегулювання місцевих податків, зокрема податку на майно на території Барської 

міської ОТГ відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та Податкового кодексу України; 

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема 

по податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного 

податку, плати за землю) відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували 

особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити 

надходження до міського бюджету для виконання соціальних та економічних програм Барської 

міської об’єднаної територіальної громади; 

3) встановлення пільг, щодо сплати податку на майно; 

4) забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати податку на 

майно; 

5) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого 

самоврядування; 

6) вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками. 

7) привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу 

України. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 01.12.2020р. по 

20.12.2020р. 

 

5. Тип відстеження: повторне. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності: статистичний. 

 

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

способи одержання даних 

Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта обрано такі показники: 

Статистичні показники: 



3. Земельного податку з юридичних осіб: 

- кількість платників, осіб; 

- сума надходжень, тис. грн.; 

 

4. Земельного податку з фізичних осіб: 

- кількість платників, осіб; 

- сума надходжень, тис. грн.; 

5. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості: 

- кількість платників, осіб; 

- сума надходжень, тис. грн.; 

6. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості: 

- кількість платників, осіб; 

- сума надходжень, тис. грн.; 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 
Кількісне значення статистичних показників результативності: 

Показник результативності 
2017р. 

факт 

2018 р. 

факт 

2019 р. 

(факт ст. на 

01.12.2019р.) 

2020 р. 

(факт ст. на 

01.12.2020р.) 

3. Земельного податку з 

юридичних осіб: 

  

- кількість платників, осіб 36 37 38 44 

- сума надходжень, тис. грн 1 455,530 1 452,144 1 292,364 1 264 905,81 

4. Земельного податку з фізичних 

осіб:: 

  

- кількість платників, осіб 783 564 996 1221 

- сума надходжень, тис. грн 243,910 264,365 308,504 290 101,72 

5. Податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості: 

  

- кількість платників, осіб 48 42 41 46 

- сума надходжень, тис. грн 135,088 202,034 1 074,566 734 991,62 

6. Податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об’єктів 

житлової та нежитлової 

нерухомості: 

  

- кількість платників, осіб 237 133 238 360 

- сума надходжень, тис. грн 6,078 9,367 22,120 425 612,31 

Рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання – 

платників податку на майно. 

 Рішення Барської міської ради «Про встановлення 

податку на майно та затвердження елементів його 

справляння на території Барської міської ОТГ на 2021 

рік» опубліковано в газеті «Подільський край» та на 

офіційному сайті Барської міської ради в мережі 

Інтернет  

 



9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

Результативність даного регуляторного акту відстежувалась за рахунок здійснення 

контролю за збільшенням обсягів надходжень коштів до бюджету Барської міської ОТГ 

від сплати податку на майно. 

Дія регуляторного акта сприяє наповненню дохідної частини бюджету для 

забезпечення реалізації соціально економічного розвитку Барської міської ОТГ. 

Загалом ставки земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки та елементи їх справляння відповідають Податковому кодексу України. 

За результатами повторного відстеження результативності зазначеного рішення 

можливо зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення 

визначених цілей. Результати реалізації його положень мають позитивну динаміку. 

 

 

 

 

 
Міський голова        В.В. Саволюк 

 

Начальник фінансового        І.М. Ковтун 

відділу 

 

Виконавець 

Головний спеціаліст з доходів      Ю.П. Щерба 

 
 


