
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Кропивницької міської ради    від 08 липня 2021 року № 552 

"Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно,  відмінне від земельної ділянки" 

1. Вид і назва регуляторного акта: рішення Кропивницької міської ради 

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

від земельної ділянки". 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент з питань 

економічного розвитку Кропивницької міської ради. 
 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо встановлення 

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

земельної ділянки, на території Кропивницької міської територіальної громади; 

відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при 

вирішенні питань, пов’язаних зі встановленням та справлянням місцевих податків 

і зборів, зокрема, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування для вирішення 

існуючих проблем територіальної громади. 
 

4. Строки виконання заходів з відстеження результативності: 

з 20.04.2022 до 20.05.2022. 
 

5. Тип відстеження: базове. 
 

6. Метод одержання результатів обстеження. 

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів, а саме: враховувалися дані звітних документів  

від ГУ ДПС в Кіровоградській області та фінансового управління Кропивницької 

міської ради. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

аналізу показників звітного періоду (01.01.2021 – 01.01.2022) з показниками за 

попередній період (01.01.2020 – 01.01.2021) щодо надходжень до бюджету 

громади та чисельності платників податку на підставі звіту фінансового 

управління Кропивницької міської ради та інформації Головного управління  

ДПС у Кіровоградській області. 
 

8. Кількісні значення показників результативності регуляторного акта  
 

Показник 

Юридичні особи, що є 

власниками об'єктів нерухомості 

Фізичні особи, що є власниками 

об'єктів нерухомості 

18010400 

(нежитлова нерухомість) 

18010100 

(житлова нерухомість) 

18010300 

(нежитлова нерухомість) 

18010200 

 (житлова нерухомість) 

Кількість платників податку, осіб 

на 01.01.2020 446 54 908 8680 

на 01.01.2021 461 54 1574 8678 

на 01.01.2022 460 47 1614 8946 
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Надходження до бюджету громади, тис грн 

на 01.01.2020 (2019 рік) 12 122,4 2 797,2 3606,0 159,1 

на 01.01.2021 (2020 рік) 13 013,9 190,2 3 829,2 2 739,6 

на 01.01.2022 (2021 рік) 17 653,9 338,7 4332,5 3297,8 

Кількість звернень щодо зменшення розміру ставок податку, од 

2019 рік 1 - - - 

2020 рік 1 - - - 

2021 рік 13 - - - 

 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень акта 

Суб’єкти господарювання та фізичні особи проінформовані про рішення  

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 552 "Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки" шляхом оприлюднення його у віснику міської ради "Вечірня газета" та 

на офіційному вебсайті Кропивницької міської ради в мережі Інтернет. 

 
 

Показник 

Юридичні особи, що є 

власниками об'єктів нерухомості 

Фізичні особи, що є власниками 

об'єктів  нерухомості 

18010400 

(нежитлова нерухомість) 

18010100 

(житлова нерухомість) 

18010300 

 (нежитлова нерухомість) 

18010200 

(житлова нерухомість) 

Рівень поінформованості населення, осіб 

Проведено 

роз’яснювальну роботу у 
телефонному режимі щодо 

сплати податку 

8 - 1 1 

Ознайомлення з рішенням 

мешканців громади  
10 010 

 

9. Оцінка результативності регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей будуть здійснені при повторному відстеженні. 

 

 
 

В.о. директора департаменту 

з питань економічного розвитку                                                  Тетяна ЛОМОВА 
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