
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11 червня 2019 року № 2567  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» 

1. Вид і назва регуляторного акта: рішення Міської ради                            

міста Кропивницького «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради                                       

міста Кропивницького. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

1. Забезпечення дотримання вимог  чинного законодавства щодо місцевих 

податків і зборів, зокрема, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

2. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування 

при розв'язанні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів, 

зокрема, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

3. Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. 

4. Вирішення існуючих проблем громади.  

 

4. Строки виконання заходів з відстеження результативності: 

З  27.04.2020 до 29.05.2020. 

 

5. Тип відстеження: базове. 

 

6. Метод одержання результатів обстеження: для проведення базового 

відстеження використовувалися показники отримані від Кропивницького 

управління ГУ ДПС в Кіровоградській області. 

  

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

а також способи одержання даних:   

 

Кількісні та якісні показники результативності прийнятого рішення: 

 

 
Показник 

 

Юридичних осіб, що є 

власниками об'єктів нерухомості 
Фізичних осі, що є власниками об'єктів 

нерухомості 

18010400 
(нежитлова 

нерухомість) 

18010100 
(житлова 

нерухомість) 

18010300 
(нежитлова 

нерухомість) 

18010200 
(житлова 

нерухомість) 

Кількісні показники  

Загальна площа об'єктів оподаткування 

на 01.01.2018 925 846,00 23 250,00 219 209 625 596 

на 01.01.2019 946 469,10 24 965,20 328 994 643 939 

на 01.01.2020 983 483,25 27 239,25 328 994 643 939 
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Показник 

 

Юридичних осіб, що є 

власниками об'єктів нерухомості 
Фізичних осі, що є 

власниками об'єктів 

нерухомості 

18010400 
(нежитлова 

нерухомість) 

18010100 
(житлова 

нерухомість) 

18010300 
(нежитлова 

нерухомість) 

18010200 
(житлова 

нерухомість) 

Кількість платників податку 

на 01.01.2018 430 35 872 8461 

на 01.01.2019 445 45 908 8680 

на 01.01.2020 446 54 908 8680 

Надходження до бюджету міста Кропивницького 

на 01.01.2018 (2017 рік) 1374,0 63,2 229,4 759,0 

на 01.01.2019 (2018 рік) 3125,3 52,0 323,5 758,0 

на 01.01.2020 (2019 рік) 10099,3 151,4 1044,8 1396,9 

Якісний показник 

Кількість звернень щодо зменшення розміру ставок податку  

2017 рік 1 - - - 

2018 рік 1 - - - 

2019 рік 1 - - - 

 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта  

Суб’єкти господарювання проінформовані про рішення Міської ради міста 

Кропивницького «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» шляхом опублікування його в 

газеті територіальної громади «Вечірня газета» та на офіційному сайті Міської 

ради в мережі Інтернет. 

 

8. Оцінка результативності регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: провівши аналіз статистичних показників 

встановлено, що на території міста Кропивницького зростає кількість платників 

податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та відповідно 

надходження до бюджету міста Кропивницького. Таким чином, оцінка результатів 

реалізації регуляторного акта є позитивною. Прийняття даного проєкту 

регуляторного акта дозволив досягнути поставлених цілей. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Андрій ПАЛИВОДА  

 

 

В.о директора департаменту- 

начальника управління економіки                                           Тетяна ЛОМОВА 
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