Звіт про базове відстеження результативності регуляторного
акта - рішення Городоцької міської ради Львівської області
«Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення
розмірів їх ставок на території Городоцької міської ради на
2021 рік»
1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Городоцької міської ради Львівської області «Про встановлення
місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території
Городоцької міської ради на 2021 рік».

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

3. Цілі прийняття акта:
Виконання вимог чинного законодавства.
Врегулювання правовідносин між Городоцькою міською радою та
суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати збору за місця для
паркування транспортних засобів, платників туристичного збору та транспортного
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 збір за паркування транспортних засобів,
транспортний податок та туристичний збір.

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 місцевого бюджету транспортного податку (тис. грн.);
Надходження до місцевого бюджету туристичного збору (тис. грн);
Надходження збору за місця для паркування транспортних засобів (тис.
грн.);
Кількість платників збору за місця для паркування транспортних
засобів, чол.;
Кількість платників туристичного збору, осіб;
Кількість платників транспортного податку, 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.
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Ріш ення опри лю д н ен о н а оф іційній сторінці
Г ородоц ької м ісько ї ради в мереж і Інгернет за
адресою : http://horodok-rada.gov.ua/node/9452 в
підрозділі «Рішення сесій» розділу «Публічна
інформація».
О дин екзем п л яр надано до Городоцького
уп равління Г У Д Ф С у Л ьвівській області.
Запитом п л атн и ка із ріш енням м ож на
ознайом итись безпосередньо в Г ородоцькій
м іській раді

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта
досягнення визначених цілей:

га ступеня

За результатами аналізу надходжень збору місцевих податків робимо
висновок, що забезпечується стабільний рівень їх надходжень. Прийняття даного
регуляторного акта дасть можливість привести регулювання у відповідність з
Податковим кодексом України.
Показником результативності даного регуляторного акта - рішення
Городоцької міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів та
визначення розмірів їх ставок на території Городоцької міської ради на 2021 рік» є
забезпечення сталих надходжень до міського бюджету міста Городка збору за місця
для паркування транспортних засобів, туристичного збору та транспортного
податку у місті Городок.
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
31.12.2020

Мартин Г.І.

