
                                                    Звіт 

про базове відстеження проекту рішення Чопської міської ради 

  «Про встановлення місцевих податків та зборів в м. Чоп на 2021 рік» 
 

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття  

Рішення Чопської міської ради «Про встановлення місцевих податків та 

зборів  в м. Чоп на 2021 рік». 

2. Виконавець заходів відстеження  

Фінансове управління, Відділ економіки та інвестицій, Правовий відділ 

Чопської міської ради. 

3. Цілі прийняття акту 

Основними цілями його прийняття є:  

 приведення чинного регулювання у відповідність до норм 

Податкового кодексу України; 

 забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України; 

 систематичне надходження до міського бюджету у вигляді 

місцевих податків і зборів; 

 вдосконалення відносин між міською радою, даних органів ДФС 

та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням 

окремими місцевими податками і зборами; 

 відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі 

справлянням місцевих податків та зборів. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження проводилось з 01.04.2020 року по 09.04.2020 року. 

5. Тип відстеження  (базовий, повторний, періодичний) 

Застосовувався базовий тип відстеження. 

6. Методи одержання результативності  відстеження 

  Аналітичний, статистичний. 

          7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється  

шляхом аналізу на підставі статистичних даних про суму надходжень до 

міського бюджету  від сплати податку на майно на підставі: даних органів 

ДФС та Фінансового управління Чопської міської ради. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного  акта 

 

 



Показники результативності 

Обсяг 

надходжень за І 

квартал 2019 р., 

тис. грн. 

Обсяг 

надходжень за І 

квартал 2020 р., 

тис. грн. 
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

 

 

   18,6 

 

 
 

               7,6 

 
 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

 

 

0,2 

 

 

 

 

4,0 

Всього податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки об`єктів 

житлової нерухомості 

18,8 11,6 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

 

 

224,3 

 

 

 

 
296,4 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

0,0 

 

 

 

6,1 

Всього податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

об`єктів нежитлової нерухомості 

 

224,3 302,5 

Земельний податок з юридичних осіб   1292,6 1806,7 

Земельний податок з фізичних осіб   

 

11,7 

 

10,3 

Всього земельний податок 1304,3 1817,0 

Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами  
0,5 

 

2,8 

Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами  
2,3 

 

0,0 

 

Всього туристичний збір 2,8 2,8 
Єдиний податок з юридичних осіб  258,0 244,7 

Єдиний податок з фізичних осіб  907,9 1313,4 

 

Всього єдиний податок 

 

1 165,9 

 

1 558,1 
Транспортний податок з фізичних осіб 0,0 0,0 

 

 

 

 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття проекту рішення Чопської міської ради «Про встановлення 
місцевих податків та зборів в м. Чоп на 2021 рік» за час дії надасть 

можливість забезпечити збалансування дохідної частини міського бюджету.  

Протягом січня-березня 2020 року до міського бюджету надійшло 

податку на майно  у сумі 2131,1 тис. грн. 
Обсяг надходжень єдиного податку від юридичних та фізичних осіб  

становить 1558,1 тис. грн. 

Обсяг надходжень туристичного збору від юридичних та фізичних осіб  
становить 2,8 тис. грн. 

Прийняття рішення Чопською міською радою «Про встановлення 

місцевих податків та зборів  в м. Чоп на 2021 рік» є актуальним, дозволить 

збільшити надходження до міського бюджету.  
 

 

Відділ економіки та інвестицій                                                          Т.В. Чебан 

 

 

 

Правовий відділ                                                                        О.М. Островська 

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Самардак 

 

 
 


