
ЗВІТ  

про періодичне відстеження регуляторного акту – 

рішення  Бурштинської міської ради від 24 червня 2016 року№05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Вигівка»  

 

Вид регуляторного акта: Рішення Бурштинської міської ради. 

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території м.Бурштин та села Вигівка». 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: Фінансовий відділ Бурштинської 

ради. 

Цілі прийняття регуляторного акта:  

- виконання вимог Податкового кодексу України; 

- встановлення місцевих податків і зборів у м.Бурштин та селі Вигівка; 

- наповнення дохідної частини міського бюджету м.Бурштин на виконання 

власних повноважень; 

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при 

вирішені питань, пов’язаних із справлянням місцевих податків і зборів. 

 

Строк виконання заходів з відстеження : з 02.08.2021р. по 03.09.2021р.  (Не 

більше 45 робочих днів) 

 

Тип відстеження: періодичне. 

 

Методи одержання результатів відстеження: Порівняльний аналіз 

надходження місцевих податків і зборів за 2018, 2019, 2020 роки.  

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних: Для встановлення кількісних значень показників 

результативності регуляторного акта використовувались звітні данні про виконання 

міського бюджету м. Бурштин за 2018, 2019 роки та за 2020 рік 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: За 

звітними даними кожного наступного року відстежується  не суттєве змешення 

обсягу надходжень місцевих податків і зборів.    

Показники 2018р. 2019р. 2020р. 

Відхилення, 

+/- 
Надходження місцевих 

податків і зборів до міського 

бюджету усього тис.грн., у т.ч 
8963,1 9776,6 9283,3 -493,3, 

Податок на нерухоме майно 

відмінне від  земельної ділянки 
486,2 696,6 491,6 -205,0 

Земельний податок 
3133,2 2991,4 2936,4 -55,0 

Транспортний податок 
21,0 25,0 14,2 -10,8 

Туристичний збір 
2,1 7,9 5,8 -2,1 

Єдиний податок 
5320,6 6055,7 5835,3 -220,4 



Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

цілей: Результативність даного регуляторного акта відстежувалась за рахунок 

здійснення контролю за обсягом надходжень коштів до міського бюджету від сплати 

місцевих податків і зборів.  

Показником результативності регуляторного акта – рішення Бурштинської 

міської ради від 24.06.2016р. №05/14-16 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території м.Бурштин та села Вигівка» у період з 2018 по 2020 роки.   

Низький рівень надходжень та значне зменшення кількості платників 

відбулося за рахунок введення з 12 березня 2020 року та подовження у продовж 

року карантинних заходів згідно Постанови КМУ від 11.03.202 року №211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 

 

Висновок: Отриманий результат свідчить про високий ступінь досягнення 

цілей регуляторного акту. 

 

Подготовлено: Фінансовим відділом Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                            Ольга Петровська 


