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З В І Т 
про базове відстеження  результативності регуляторного акта - 

Рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 5-LХXIХ-6  «Про 
затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

на території міста Слов’янська» 
 
 
1.Вид та назва регуляторного акта. 
Рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 5-LХXIХ-6  «Про затвердження 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста 
Слов’янська». 

 
2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності.  
Фінансове управління Слов’янської міської ради. 
 
3.Цілі прийняття акта.  
Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є: 

- виконання вимог Податкового кодексу України стосовно обов’язкового установлення 
місцевого податку; 
-  встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки; 
-   поповнення доходної частини міського бюджету. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження. 
  З 12 липня   по 10 серпня 2016 року. 
 
5. Тип відстеження. 
Базове відстеження.  
 
6. Метод одержання результатів відстеження результативності 
Статистичний. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких  відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних.  
Відстеження  результативності даного регуляторного акта проведено  на основі 

узагальнення і аналізу статистичної інформації отриманої від Управління Державного 
казначейства у м. Слов'янську ГУДКУ у Донецькій області, даних Слов’янської ОДПІ ГУ ДФС 
у Донецькій області  щодо кількості платників податку, нарахованої суми податку на 2016 рік, 
надходжень до місцевого бюджету. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності.   
 Даний регуляторний акт почав діяти з 01 січня 2016 року, а саме були встановлені 

ставки  податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування 

Кількісні та якісні показники результативності регуляторного акту - рішення 
Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 5-LХXIХ-6  «Про затвердження Положення про 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста Слов’янська» 
наведені в таблиці 1: 



 
 
 
                                                                                                                                  Таблиця 1         
 

Показники Кількість 
платників 
податку, 
(одиниць, 
осіб) 

Нарахована  
сума податку  
на 2016 рік, 
тис.грн. 

Надходження 
станом на 
01.07.2016 
(тис.грн.) 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості 

13 41,4 18,4 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості 

1242 160,7 1,3 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості  

- - - 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості  

181 747,8 318,0 

Разом:  949,9 337,7 
Кількість випадків станом на 01.07.2016 притягнення до відповідальності власників об’єктів 
житлової нерухомості за  порушення вимог регуляторного  акта рішення  Слов’янської міської ради 
від 01.07.2015  № 5-LXXIX-6  «Про затвердження Положення  про податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території міста Слов’янська» , (од.)   -   відсутні 
Мінімальна заробітна плата установлена законом    
на 1 січня 2016 календарного року, (грн.)        -     1378,0 
 
 
Фактично  при    базовому   відстеженні   в     першому півріччі 2016 року  бюджетом міста 

отримано надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
337,7 тис .грн. 

 
9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 
         В цілому даний  регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, а 
саме відповідає вимогам діючого законодавства, результати реалізації його положень 
забезпечують законність нарахувань податку, створюють рівні права для всіх платників 
податку юридичних та фізичних осіб, бюджет міста поповнюється. 

 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради                                                                  І.Г.Ковальов 
 
 


