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Звіт  
про базове відстеження результативності регуляторного акту  

«Про затвердження ставок земельного податку за користування земельними 
ділянками у м. Слов’янську», затвердженого рішенням Слов’янської міської ради  

від 01.07.2015 №6-LХХІХ-6  
 

1. Вид та назва регуляторного акту: 
 
Рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 №6-LХХІХ-6 «Про затвердження 

ставок земельного податку за користування земельними ділянками у м.  Слов’янську» 
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: 
 
Відділ раціонального використання земельних ресурсів. 

 
3. Цілі прийняття акту: 
 

- приведення нормативно-правових актів міста у відповідність до норм чинного 
законодавства, реалізація вимог Закону України «Про внесення змін до податкового 
Кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи» від 
28.12.2014 №71-VIII; 

- збільшення доходів міського бюджету шляхом упровадження диференційного 
підходу до розрахунку розміру ставок земельного податку за користування земельними 
ділянками в залежності від функціонального призначення земельної ділянки; 

- впорядкування земельних відносин; 
- встановлення чіткого, прозорого та зрозумілого порядку нарахування і сплати 

ставок земельного податку, який надходить до міського бюджету; 
- встановлення пільг щодо сплати податку для юридичних осіб 

 
4. Термін виконання заходів з відстеження результативності: 
 
з 28.11.2015 року  по 25.12.2015 року. 
 
5. Тип відстеження: базове відстеження 
 
6. Методи отримання результатів відстеження результативності: 
 
Для проведення базового відстеження  використовувались статистичні дані. 
 
7. Дані та припущення, на підставі яких  проводиться відстеження 

результативності: 
Відстеження  результативності цього регуляторного акту проводиться шляхом  аналізу 

інформації по  надходженню коштів до міського бюджету від сплати податку за землю, які 
надаються фінансовим управлінням Слов’янської міської ради.  



  
8. Кількісні та якісні показники результативності: 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

9 місяців  
2013 року 

9 місяців 
2014 року 

9місяців 
2015 року 

1. Надходження до міського бюджету тис. грн. 2566,3 2889,8 3446,7 

2. Кількість землекористувачів од. необмежена необмежена необмежена 

3.Середній розмір коштів, що 
витрачаються на виконання вимог акта 

грн. - 
 
- 
 

 
- 
 

4. Час, що витрачається на виконання 
вимог акта 

місяць - - - 

5. Рівень поінформованості суб'єктів 
господарювання та/або фізичних осіб 
про основні положення регуляторного 
акта 

% високий  високий високий 

 
Планується, що з прийняттям регуляторного акту зростуть  надходження до бюджету 

міста, які будуть направлені для вирішення соціально-економічних програм розвитку 
територіальної громади міста. 

Даним  регуляторним актом було значно скорочено перелік юридичних осіб, якім 
надаються пільги щодо сплати земельного податку у порівнянні з редакцією Податкового 
Кодексу України, що діяв до 28.12.2015. Так, ставки податку за земельні ділянки у м. 
Слов’янську визначені для наступних категорій юридичних осіб: органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та 
організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення 
хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили 
України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок 
коштів державного бюджету, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України 
незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі 
заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій,  релігійні 
організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 
порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших 
будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, 
створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків, 
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні 
установи громадських організацій інвалідів, громадські організації інвалідів України, 
підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та 
спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, платники фіксованого 
сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення 
сільськогосподарського товаровиробництва, новостворені фермерські господарства 
протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п'яти років з 
часу передачі їм земельної ділянки у власність. У зв’язку з цим до Слов’янської міської 
ради надходять клопотання про звільнення від сплати земельного податку зокрема від 
органів державної влади,  Збройних Сил України тощо.  

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей  
 



З прийняттям даного регуляторного акту ставки податку за земельні ділянки у м. 
Слов’янську відповідають нормам чинного законодавства. 

Регуляторний акт відповідає досягненню визначених цілей, спрямованих на реалізацію 
положень Закону України «Про внесення змін до податкового Кодексу України та деяких 
законодавчих актів України, щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-VIII. 

Після розгляду звернень  щодо звільнення від сплати земельного податку міським 
депутатським корпусом, а також зміною податкового законодавства України можливо 
виникне необхідність у перегляді регуляторного акту. 

Відповідно до Аналізу регуляторного впливу, що супроводжує даний регуляторний 
акт терміни відстеження результативності дії рішення міської ради від 01.07.2015 №6-
LХХІХ-6 «Про затвердження ставок земельного податку за користування земельними 
ділянками у м. Слов’янську» встановлені : 
      - повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту; 

- періодичне - через три роки після заходів з повторного відстеження 
 
 
Начальник відділу раціонального 
використання земельних ресурсів                                                                  О.М. Кудря  
 
 


