
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного 
акта -  рішення Городоцької міської ради Львівської області 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території

м.Городок на 2021 рік»

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Городоцької міської ради Львівської області «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
на території м.Городок на 2021 рік»

2. Виконавець заходів з відстеження:
Відділ економіки, бюджету та комунального майна Городоцької міської ради 

Львівської області.
3. Цілі прийняття акта:
-  встановлення ставок податку та пільг на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки у місті Городок на 2021 рік, відповідно до вимог Кодексу.
-  Наповнення доходно! частини бюджету міста, що забезпечить 

виконання соціально важливих міських програм.
-  підвищення рівня податкової дисципліни, ефективності контролю 

державної фіскальної служби, в частині наповненості бюджету міста та 
своєчасності сплати податку.

4. Строк виконання заходів з відстеження:
Грудень 2020 року
5. Тип відстеження:
Базове відстеження
6. Метод одержання результатів відстеження:
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний 

метод.
Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно 

фактичних надходжень до міського бюджету міста Городка від суб’єктів 
господарювання, які сплачують податок на нерухоме майно відмінне від земельної 
ділянки.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 
регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

-  Надходження до бюджету міста коштів від сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки (тис.грн.);

-  Загальна кількість платників єдиного податку, чол.;
-  Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, 

(осіб);
-  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта.
Дані стосовно вищенаведених показників одержані від фінансового 

управління Городоцької РДА, Городоцького управлінням ГУ ДФС у Львівській 
області, УДКСУ у Городоцькому районі Львівської області.



К і ль кісні та якісні з начення показників результативності
Назва показника 2019 2020 +/-

Надходження до бюджету 
міста коштів від сплати 
податку на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки ( 
тис.грн.)

4950,7 4335,35 -615,35

Кількість платників 
податку, на яких 
поширюватиметься 
регуляторний акт, (осіб)

760 796 +36

Витрати суб’єктів 
господарювання на 
адміністративні 
процедури щодо 
виконання регулювання та 
звітування (грн.)

X

Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з 
основних положень акта

Р іш ення о п р и л ю д н ен о  на о ф іц ій н ій  стор ін ц і Г ор одоц ь к о ї 
м ісь к о ї ради  в м ер еж і Інтер нет за  адр есою : НИоУ/ІіогосІок- 
rada.R ov.ua/node/9448 в підрозділі «Рішення сесій» розділу  
«Публічна інформація».

О дин  екзем пляр  н адан о  д о  Г ор о д о ц ь к о го  управління ГУ  

Д Ф С  у  Л ьвівській обл аст і.

Зап итом  платника із р іш ен ням  м о ж н а  озн айом итись  

б езп о сер ед н ь о  в Г ор одоц ь к ій  м іськ ій  раді

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей:

За результатами аналізу надходжень податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки можна зробити висновок, що у 2020 році відбулось зменшення 
надходження податку у зв’язку із недоїмкою по фізичних особах за житлову 
нерухомість. Для покращення ситуації буде вжито фіскальних заходів із погашення 
наявної заборгованості. Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість 
привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України.

Показником результативності даного регуляторного акта -  рішення 
Городоцької міської ради «Про внесення змін до рішення сесії від 28.01.2015 року 
№2290 «Про затвердження податку на майно в м. Городок Львівської області»» є 
збільшення надходжень до міського бюджету міста Городка податку на майно 
відмінне від земельної ділянки.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить наповнення дохідної 
частини бюджету для забезпечення реалізації економічного та соціального 
розвитку міста та громади.
Завідувач відділу економіки, 
бюджету та комунального майна 
Городоцької міської ради Мартин Г.І.


