
У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

від 13 січня 2022 року

Р І Ш Е Н Н Я

м. Мала Виска
№ 19

Про затвердження плану-графіку 
проведення заходів з відстеження 
результативності дії регуляторних 
актів виконавчого комітету Маловисківеької 
міської ради на 2022рік__________________

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення 
визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення виконання вимог 
ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. 
№ 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» (зі змінами), керуючись ст. 40 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Маловисківеької міської ради,-

В И Р І Ш И В  :

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності 
дії регуляторних актів виконавчого комітету та Маловисківеької міської 
ради на 2022 рік (додається).

2. Розробнику регуляторного акту, згідно затвердженого плану-графіку 
забезпечити підготовку звіту з відстеження результативності дії 
регуляторних актів та оприлюднення матеріалів на офіційній веб-сторінці 
Маловисківеької міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
О.М.Бакалінського.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС



Додаток 1

до рішення виконкому

від 13.01.2022 року№ 19

План-графік
проведення заходів з відстеження результативності дії діючих регуляторних

актів Маловисківської міської ради 
Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік

№
з/
п

Назва регуляторного 
акта

Вид
відстеже

н-ня

Вид даних, які 
використовую 

ться для 
відстеження

Структурний 
підрозділ 

(посадова особа), 
відповідальний за 

проведення 
відстеження

1 Рішення Маловисківської міської 
ради від
2 липня 2020 року 
№ 2322 «Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати земельного податку 
на території Маловисківської міської 
ради (Маловисківської об’єднаної 
територіальної громади) на 2021 
рік»____________________________

повторне Аналіз звітів 
управління 
фінансів, 

статистичні 
дані

Відділ земельних 
відносин

Рішення Маловисківської міської 
ради від
2 липня 2020 року 
№ 2321 «Про затвердження ставок 
єдиного податку для першої та 
другої групи фізичних осіб- 
підприємців на 2021 рік по 
Маловисківській міській раді 
Маловисківській ОТГ»

повторне Аналіз звітів 
управління 
фінансів, 

статистичні 
дані

Відділ соціально- 
економічного 
розвитку, інвестицій 
та проектної 
діяльності

Рішення Маловисківської міської 
ради від червня 2022 року «Про 
встановлення ставок та пільг зі 
сплати земельного податку на 
території Маловисківської міської

базове Аналіз звітів 
управління 
фінансів, 

статистичні 
дані

Відділ земельних 
відносин



ради (Маловисківської 
територіальної громади) на 2023 
рік»

4 Рішення Маловисківської міської 
ради від червня 2022 року «Про 
затвердження ставок єдиного 
податку для першої та другої 
групи фізичних осіб-підприємців по 
Маловисківській міській раді 
Маловисківській ОТГ»

базове Аналіз звітів 
управління 
фінансів, 

статистичні 
дані

5 Рішення Маловисківської міської 
ради від червня 2022 року «Про 
встановлення ставок та пільг зі 
сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки по 
Маловисківській міській раді 
(Маловисківській об’єднаній 
територіальній громаді)»

базове Аналіз звітів 
управління 
фінансів, 

статистичні 
дані

Відділ соціально- 
економічного 
розвитку, інвестицій 
та проектної 
діяльності

Відділ соціально- 
економічного 
розвитку, інвестицій 
та проектної 
діяльності

Керуючий справами виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради Людмила ЛИННИК



Додаток № З 
до рішення шістдесят восьмої сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання
2 липня 2020 року № 2321

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення шістдесят восьмої сесії Маловисківської міської ради 
сьомого скликання від 2 липня 2020 року №2321 «Про затвердження ставок єдиного податку 
для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців на 2021 рік по Маловисківській міській 
раді Маловисківсьокій ОТГ »

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
• на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу 

України;
• врегулювання правовідносин між маловисківською міською радою та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку;
• встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до 

міського бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку громади.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта проводились 
01.01.2022 р. по 30.01.2022 р.

Тип відстеження: повторне

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності регуляторного 
акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- аналітичні показники Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ ГУ ДФС в 
Кіровоградеькій області
- інформація фінансового управління виконавчого комітету Маловисківської міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Назва показника Факт 
за 2020 р.

Факт 
за 2021 р

1. Кількість фізичних осіб - підприємців.
платників єдиного податку, всього осіб: 370 368
• першої групи, осіб 110 ПО
• другої групи, осіб 260 258



2. Сума надходжень від сплати єдиного 
податку, яка надійшла до місцевого бюджету 
від фізичних осіб -  підприємців першої та 
другої групи, всього тис.грн.:

першої групи платників, тис.грн. 
другої груп платників, тис.грн.

3. Результативність (+,- тис.грн.)
першої групи платників, тис.грн. 
другої груп платників, тис.грн.

4.Рівень поінформованості суб'єктів 
господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта

5. Кількість заяв від споживачів на якість, 
строки виконання та безпеку робіт, товарів 
послуг, які виконують, здійснюють продаж, 
надають, фізичні особи - підприємці, цлатники 
єдиного податку

3202,2
277.5

2924.5

4153.3 
314,0
3839.3

+ 951,1 
+ 36,5
+ 914,8

Всі суб’єкти малого підприємництва 
цроінформовані про рішення міської 
ради шляхом розміїцення у районній 
газеті «Маловисківські Вісті» та у 
мережі Інтернет на сторінці офіційного 
сайту Маловисківської міської ради за 
посиланням https://mviskarada.gov.ua/.
З текстом рішення міської ради та 
аналізом його регуляторного впливу 
можна ознайомитися також у 
примішенні Маловисківської міської 
ради за адресою: м. Мала Виска 
вул.Спортивна,6 .

0

Оцінка результатів реалізації регуляторцого акта та стуцеця досягнення визначених цілей:
Проведене повторе відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта: за час дії рішення Маловисківської міської 
ради «Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних 
осіб-підприємців на 2021 рік по Маловисківській міській раді Маловисківсьокій ОТГ», шо 
свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечило: поповнення дохідної частини міського бюджету 
для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста; збільшення суспільних 
благ у громадіі.

Секретар ради

Виконавець:
Г алина Федоренко

0

https://mviskarada.gov.ua/


\ Додаток № З 
до рішення двадцять п’ятої сесії 

восьмого скликання 
Маловисківської міської ради 
ЗО червня 2022 року № 1394

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: Рішення сесії Маловисківської міської ради від 
ЗО червня 2022 року № 1394 «Про затвердження ставок єдиного податку для першої 
та другої групи фізичних осіб-підприємців по Маловисківській міській раді Маловисківської 
міської територіальної громади»

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
- на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового 

кодексу України;
- врегулювання правовідносин між Маловисківською міською радою та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку;
- встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження

до міського бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку
громади.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта 
проводились 01.11.2022 р. по ЗО. 11.2022 р.

Тип відстеження: базове

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності 
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів 
відстеження.

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

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється шляхом 
аналізу статистичної інформації (дані Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДП1 
ГУ ДФС в Кіровоградській області) з наступних показників:

- кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія регуляторного акта;
- розмір надходжень єдиного податку від фізичних осіб-підприємців до міського 

бюджету.



Прогнозовані бачення кількісних та якісних значень показників 
результативності регуляторного акта

Показник І
квартал

2023

II квартал III квартал 
2023 2023

IV
квартал

2023

Розмір надход 
оджень до державного та 
місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів

1325,3 1325.3 1325,3 1325,3

Кількість суб’єктів 
господарювання на які 
поширюється дія акта

407 407 407 407

Кількість суб'єктів малого 
підприємництва, що 
використовують спрощену 
систему оподаткування

407 407 407 407

Прогнозні значення статистичних показників
Назва показника

0 1 1  о  и ? « ^

за 2022 р. ноогнозний 
на 2023 р.

1. Кількість фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку, 
всього осіб:

407 407

- першої групи, осіб 122 122
- другої групи, осіб 285 285

2. Сума надходжень від сплати єдиного податку, яка надійшла до 4446,4 5301,2
місцевого бюджету від фізичних осіб -  підприємців першої та другої 
групи, всього тис.грн.:
- першої групи платників, тис.грн.

363,2 392,4

- другої груп платників, тис.грн. 4083,2 4908,9

3. Кількість заяв від споживачів на якість, строки виконання та 
безпеку робіт, товарів, послуг, які виконують, здійснюють продаж, 
надають, фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку

0 0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей:

Проведене базове відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за 

результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Секретар міської ради

Виконавець 
Г алина Федоренко

Леся ПОСТОЛЮК



\
Додаток

до рішення п’ятьдесят п’ятої сесії 
Маловисківської міської ради сьомого скликання

25 червня 2019 року № 1597

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: Рішення сесії Маловисківської міської ради від 
25 червня 2019 року № 1597 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді 
(Маловисківській об’єднаній територіальній громаді) на 2020 рік»;»

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований на:
- реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового 

кодексу України;
- врегулювання відносин між Маловисківською міською радою та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки;

- встановлення ставок податку на нгерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які 
б дозволили збільшити надходження до міського бюджету для виконання програм 
соціально-економічного розвитку громади;

- встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням платоспроможності суб’єктів 
господарювання.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта 
проводились 01.11.2022 р. по 30.11.2022 р.

Тип відстеження: базове

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності 
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів 
відстеження.

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

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється шляхом 
аналізу статистичної інформації (дані Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДП1 
ГУ ДФС у Кіровоградській області, дані фінансового управління виконавчого комітету 
Маловисківської ради) з наступних показників:

- кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- сума сплаченого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до 

міського бюджету.



Прогнозовані бачення кількісних та якісних значеннь показників

Показник І
квартал

2023

II квартал 
2023

III квартал 
2023

IV
квартал

2023

Розмір надход 
оджень до місцевого бюджету, 
тие.грн.

139,9 139,9 139,9 140,0

Кількість юридичних осіб та 
фізичних осіб, у власності яких 
є об’єкти житлової 
нерухомості, зареєстровані на 
території Маловисківської 
міської ради, на які 
поширюється дія акта

55 55 55 55

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей:

Проведене базове відетеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за 

результатами повторного відетеження результативності регуляторного акта.

Секретар міської ради

Виконавець 
Галина Федоренко



У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

від 14 січня 2021 року

Р І Ш Е Н Н Я

м. Мала Виска
№ 17

Про затвердження плану-графіку проведення заходів 
з відстеження результативності дії регуляторних 
актів виконавчого комітету Маловисківської міської 
ради на 2021 рік

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення 
визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення виконання вимог 
ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. 
№ 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» (зі змінами), керуючись ст. 40 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Маловисківської міської ради,-

В И Р І Ш И В

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності 
дії регуляторних актів виконавчого комітету Маловисківської міської ради 
на 2021 рік (додається).

2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акту, згідно затвердженого 
плану-графіку, проводить відповідне відстеження результативності дії 
регуляторного акту та подає ці відстеження до сектору соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності відділу ЖКЕ 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
О.М.Бакалінського.

Міський голова Ю.ГУЛЬДАС



План-графік

Додаток 1
до рішення виконкому міської 
ради від 14.01.2021 року№ 17

проведення заходів з відстеження результативності дії діючих регуляторних актів 
Маловисківської міської ради Маловисківської міської територіальної громади на

2021 рік

№
з/п

Дата і номер 
регулятор
ного акту

Назва регуляторного 
акту

Розробник
регуляторного

акту

Строки відповідного відстеження 
результативності

______ регуляторних актів______
базове повторне

25 червня 
2019 року 
№ 1603

Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати
земельного податку на 
території 
Маловисківської 
міської ради
(Маловисківської 
об’єднаної 
територіальної 
громади) на 2020 рік

Відділ
земельних
відносин

3 01.01.2021 р.  
по 31.01.2021 р

25 червня 
2019 року 
№ 1599

Про затвердження 
ставок єдиного
податку для першої 
та другої групи 
фізичних осіб-
підприємців на 2020 
рік по
Маловисківській 
міській раді
Маловисківській ОТГ

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

3 01.01.2021 р.  
по 31.01.2021 р

25червня 
2019 року 

№ 1597

Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати податку 
на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки
по Маловисківській 
міській раді
(Маловисківській 
об’єднаній 
територіальній 
громаді) на 2020 рік

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

3 01.01.2021 р.  
по 31.01.2021 р

Червень 
2021 року

«Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати земельного 
податку на території 
Маловисківської

Відділ
земельних
відносин

з 01.11.2021р. 
по 30.11.2021 р



МІСЬКОЇ ради
(Маловисківської 
об’єднаної 
територіальної 
громади) на 2022 
рік»_______________

Червень 
2021 року

«Про затвердження 
ставок єдиного
податку для першої 
та другої групи 
фізичних осіб-
підприємців на 2022 
рік по
Маловисківській 
міській раді
Маловисківській ОТГ»

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.11.2021р. 
по 30.11.2021 р

Червень 
2021 року

«Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати податку на 
нерухоме майно,
відмінне від земельної 
ділянки по
Маловисківській 
міській раді
(Маловисківській 
об’єднаній 
територіальній 
громаді) на 2022 рік»;

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.11.2021р. 
по 30.11.2021 р

Керуючий справами виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради Л.ЛИННИК



Додаток
до рішення сесії Маловисківської міської ради 

сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 1597

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення сесії міської ради сьомого скликання від 25 червня 
2019 року № 1597 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді (Маловисківській об’єднаній 
територіальній громаді) на 2020 рік»

Назва виконавця заходів з відстеження: сектор соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
• на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу 

України;
• врегулювання правовідносин між Маловисківською міською радою та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки;

• встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для виконання 
програм соціально-економічного розвитку громади.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта проводились 
01.01.2021 р. по 31.01.2021 р.

Тип відстеження: повторне

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- аналітичні показники Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ ГУ ДФС в 
Кіровоградській області
- інформація фінансового управління виконавчого комітету Маловисківської міської ради. 

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Назва показника Факт 
за 2019 р.

Факт 
за 2020 р

1. Кількість юридичних та фізичних осіб -
підприємців, платників податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки , 
всього осіб

55 55



2. Сума надходжень від сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, (тис.гри.) 436,3 598,2

161,9
3. Результативність (+,- тис.грн.)

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всіх юридичних осіб та фізичних осіб, у 
власності яких є об’єкти житлової, не 
житлової нерухомості, зареєстровані на 
території Маловисківської міської ради, 
на які поширюється дія акта 
проінформовано про рішення міської 
ради шляхом розміщення у районній 
газеті «Маловисківські Вісті» та у 
мережі Інтернет на сторінці офіційного 
сайту Маловисківської міської ради за 
посиланням https://mviskarada.gov.ua/.

З текстом рішення міської ради та 
аналізом його регуляторного впливу 
можна ознайомитися також у 
приміщенні Маловисківської міської 
ради за адресою: м. Мала Виска 
вул.Спортивна,6 .

5. Кількість заяв від юридичних осіб та фізичних осіб, у 
власності яких є об’єкти житлової, не житлової 
нерухомості, зареєстровані на території Маловисківської 
міської ради, на які поширюється дія акта

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Проведене повторе відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта: за час дії рішення Маловисківської 
міської ради від 25 червня 2019 року № 1597 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді 
(Маловисківській об’єднаній територіальній громаді) на 2020 рік» відбувся позитивний вплив 
щодо надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету Маловисківської 
ОТГ.Отриманий результат свідчить про високий ступінь досягнення цілей та ефективність 
впровадження даного регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта забезпечило: поповнення дохідної частини міського 
бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку громади.

Міський голова Юрій ГУЛЬДАС

виконавець: 
Сойченко Т.

https://mviskarada.gov.ua/


Додаток № З 
до рішення сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання 
від 25 червня 2019 року № 1599

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення сесії Маловисківської міської ради сьомого 
скликання від 25 червня 2019 року № 1599 «Про затвердження ставок єдиного податку 
для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців на 2020 рік по Маловисківській 
міській раді Маловисківській ОТГ»

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
• на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового 

кодексу України;
• врегулювання правовідносин між маловисківською міською радою та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку;
• встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходженім до 

міського бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку громади.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта 
проводились 01.01.2021 р. по 30.01.2021 р.

Тип відстеження: повторне

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- аналітичні показники Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ ГУ ДФС в 
Кіровоградській області
- інформація фінансового управління Маловисківської міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Назва показника Факт Факт
за 2019 р. за 2020 р

1. Кількість фізичних осіб - підприємців, 
платників єдиного податку, всього осіб: 370 370
• першої групи, осіб ПО ПО
• другої групи, осіб 260 260



2. Сума надходжень від сплати єдиного 
податку, яка надійшла до місцевого бюджету 
від фізичних осіб -  підприємців першої та 
другої групи, всього тис.грн.:
• першої групи платників, тис.грн.
• другої груп платників, тис.грн.

2857.6
253.6 
2604,0

3202,0
277.5
2924.5

3. Результативність (+,- тис.грн.)
• першої групи платників, тис.грн.
• другої груп платників, тис.грн.

+ 344,4
+ 23,9 
+ 320,5

4.Рівень поінформованості суб'єктів 
господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта

Всі суб’єкти малого підприємництва 
проінформовані про рішення міської 
ради шляхом розміщення у районній 
газеті «Маловисківські Вісті» та у 
мережі Інтернет на сторінці офіційного 
сайту Маловисківської міської ради за 
посиланням https://mviskarada.gov.ua/.
3 текстом рішення міської ради та 
аналізом його регуляторного впливу 
можна ознайомитися також у 
приміщенні Маловисківської міської 
ради за адресою: м. Мала Виска 
вул.Спортивна,6 .

5. Кількість заяв від споживачів на якість, 
строки виконання та безпеку робіт, товарів, 
послуг, які виконують, здійснюють продаж, 
надають, фізичні особи - підприємці, платники 
єдиного податку

0
0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей:
Проведене повторе відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта: за час дії рішення Маловисківської 
міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи 
фізичних осіб-підприємців на 2020 рік по Маловисківській міській раді Маловисківській ОТГ» 
відбувся позитивний вплив щодо надходження місцевих податків і зборів до міського 
бюджету Маловисківської ОТГ, що свідчить про ефективність впровадження даного 
регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечило: поповнення дохідної частини міського 
бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста; 
збільшення суспільних благ у громадіі.

Міський голова Ю.ГУЛБДАС

Виконавець: 
Сойченко Т.

https://mviskarada.gov.ua/


Додаток № 2 
до рішення шістьдесят восьмої сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання
2 липня 2020 року № 2322

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення сесії Маловисківської міськоїради від 
2 липізя 2020 року № 2322 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 
на території Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної 
громади) на 2021 рік»
Назва виконавця заходів з відстеження: Відділ земельних відносин Маловисківської 
міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового 
кодексу України;
врегулювання правовідносин між Маловисківською міською радою та платниками 
земельного податку в процесі нарахуваня та сплати земельного податку; 
встановлення ставок земельного податку, які б дозволили збільшити надходження до 
міського бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку громади, 
встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок земельного податку з 
урахуванням платоспроможності суб’єктів господарювання.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта 
проводились 01.11.2020 р. по 30.11.2020 р.

Тип відстеження: базове

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності 
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів 
відстеження.

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

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється шляхом 
аналізу статистичної інформації (дані Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ 
ГУ ДФС в Кіровоградській області, відділу фінансів та бухгалтерського обліку міської ради, 
відділ земельних відносин міської ради) з наступних показників:

- кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія регуляторного акта;
- розмір надходжень земельного податку до міського бюджету.



Прогнозовані бачення кількісних та якісних значень показників результативності

Показник І квартал 
2021

II квартал 
2021

III квартал 
2021

IV квартал 
2021

Розмір надход 
оджень до державного та 
місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів

1183,0 1183,0 1183,0 1183,0

Кількість суб’єктів 
господарювання на які 
поширюється дія акта

58 58 58 58

Прогнозовані значення статистичних показників
Назва показника 0 1 ¥ 1 Ж / * '«7 1 2  О  и ¥ « и

за 2020 р. пцогнозован 
ий на 2021 р.

1. Кількість юридичних та фізичних осіб - підприємців, платників 
податку за землю, всього осіб:

58 58

2. Сума надходжень від сплати податку за землю, яка надійшла до 
місцевого бюджету від юридичних та фізичних осіб - підприємців, 
всього тис.грн.:

4732,0 4735,0

3. Кількість заяв від власників, користувачів земельними ділянками, 
які є платниками земельного податку

0 0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей:

Проведене базове відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за 

результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Секретар міської ради Л.А.Постолюк



Додаток № З 
до рішення шістьдесят восьмої сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання
2 липня 2020 року № 2321

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: Рішення сесії Маловисківської міської ради від 
2 липня 2020 року № 2321 «Про затвердження ставок єдиного податку для першої та 
другої групи фізичних осіб-підприємців на 2021 рік по Маловисківській міській раді 
Маловисківській ОТГ»

Назва виконавця заходів з відстеження: сектор соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового 
кодексу України;
врегулювання правовідносин між Маловисківською міською радою та суб’єктами 
господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку;
встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження 
до міського бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку 
громади.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта 
проводились 01.11.2020 р. по 30.11.2020 р.

Тип відстеження: базове

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності 
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів 
відстеження.

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

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється шляхом 
аналізу статистичної інформації (дані Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ 
ГУ ДФС в Кіровоградській області) з наступних показників:

- кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія регуляторного акта;
- розмір надходжень єдиного податку від фізичних осіб-підприємців до міського 

бюджету.



Прогнозовані бачення кількісних та якісних значень показників
результативності регуляторного акта

Показник І
квартал

2021

II квартал 
2021

III квартал 
2021

IV
квартал

2021

Розмір надход 
оджень до державного та 
місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів

1033,2 1033,2 1033,3 1033,3

Кі л ькі сть су б ’ єкті в 
господарювання на які 
поширюється дія акта

368 368 368 368

Кількість суб'єктів малого 
підприємництва, що 
використовують спрощену 
систему оподаткування

368 368 368 368

Прогнозні значення статистичних показників
Назва показника 0 1 ¥ 1 Ж / * '«7 1 2  О  и ¥ « ^

за 2020 р. П Ц О Г Н О ЗН И Й
на 2021 р.

1. Кількість фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку, 
всього осіб:

371 368

- першої групи, осіб ПО ПО
- другої групи, осіб 261 258
2. Сума надходжень від сплати єдиного податку, яка надійшла до 
місцевого бюджету від фізичних осіб -  підприємців першої та другої

3514,0

групи, всього тис.грн.: 4133,0
- першої групи платників, тис.грн. 270,6 294,0
- другої груп платників, тис.грн. 3243,4 3839,0

3. Кількість заяв від споживачів на якість, строки виконанім та 
безпеку робіт, товарів, послуг, які виконують, здійснюють продаж, 
надають, фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку

0 0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей:

Проведене базове відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за 

результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Секретар міської ради Л.А.Постолюк



У К Р А Ї Н А
М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

від 16 січня 2020 року

Р І Ш Е Н Н Я

м. Мала Виска

№21

Про затвердження плану-графіку 
проведення заходів з відстеження 
результативності дії регуляторних 
актів виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради на 2020 рік__________________

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення 
визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення виконання вимог ст. 10 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про 
затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 
регуляторного акта» (зі змінами), керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Маловисківської міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії 
регуляторних актів виконавчого комітету та Маловисківської міської ради на 2020 
рік (додається).

2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акту, згідно затвердженого 
плану-графіку, проводить відповідне відстеження результативності дії 
регуляторного акту та подає ці відстеження до сектору соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та проектної діяльності відділу ЖКГ виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів О.М.Бакалінського

Міський голова Ю.ГУЛЬДАС



Додаток 1
до рішення виконкому міської ради 
від 16 січня 2020 року № 21

План-графік

проведення заходів з відстеження результативності дії діючих регуляторних актів 
Маловисківської міської ради Маловисківської об’єднаної територіальної громади

на 2020 рік

№
з/п

Дата і номер 
регулятор
ного акту

Назва регуляторного 
акту

Розробник
регуляторного

акту

Строки відповідного відстеження 
результативності 

регуляторних актів
базове повторне

27 червня 
2018 року 
№ 1092

«Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати земельного 
податку на території 
Маловисківської 
міської ради
(Маловисківської 
об’єднаної 
територіальної 
громади) на 2019 рік»;

Відділ
земельних
відносин

з 01.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р

27 червня 
2018 року 
№ 1096

«Про затвердження 
ставок єдиного
податку для першої 
та другої групи 
фізичних осіб-
підприємців на 2019 
рік по
Маловисківській 
міській раді
Маловисківсьокої 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади»____________

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р

29 червня 
2018 року 

№ 1097

«Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати податку на 
нерухоме майно,
відмінне від земельної 
ділянки по
Маловисківській 
міській раді
(Маловисківській 
об’єднаній 
територіальній 
громаді) на 2019 рік».

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

з 01.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р

Червень 
2020 року

«Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати земельного 
податку на території 
Маловисківської 
міської ради
(Маловисківської

Відділ
земельних
відносин

зОІ.11.2020р. 
по 30.11.2020 р



об’єднаної 
територіальної 
громади) на 2021 
рік»_______________

Червень 
2020 року

«Про затвердження 
ставок єдиного
податку для першої 
та другої групи 
фізичних осіб-
підприємців на 2021 
рік по
Маловисківській 
міській раді
Маловисківській ОТГ»

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

зОІ.11.2020р. 
по 30.11.2020 р

Червень 
2020 року

«Про встановлення 
ставок та пільг зі 
сплати податку на 
нерухоме майно,
відмінне від земельної 
ділянки по
Маловисківській 
міській раді
(Маловисківській 
об’єднаній 
територіальній 
громаді) на 2021 рік»;

Сектор
соціально-
економічного
розвитку,
інвестицій та
проектної
діяльності

зОІ.11.2020р. 
по 30.11.2020 р

Керуючий справами Л.ЛИННИК



Додаток № 2 
до рішення сорокової сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання
27 червім 2018 року № 1092

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення сорокової сесії Маловисківської міської ради 
сьомого скликання від 27 червня 2018 року № 1092 «Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати земельного податку на території Маловисківської міської ради (Маловисківської 
об’єднаної територіальної громади) на 2019 рік»

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ земельних відносин Маловисківської міської 
ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу 
України;
врегулювання правовідносин між маловисківською міською радою та платниками земельного 
податку в процесі нарахуваня та сплати земельного податку;
встановлення ставок земельного податку, які б дозволили збільшити надходження до міського 
бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку громади, 
встановлення доцільних та обгруньтованих розмірів ставок земельного податку з 
урахуванням платоспроможності суб’єктів господарювання.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта проводились 
01.01.2020р. по 31.01.2020р.

Тип відстеження: повторне

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- аналітичні показники Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ ГУ ДФС в 
Кіровоградській області
- інформація відділу фінансів та бухгалтерського обліку виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Назва показника Факт 
за 2018 р.

Факт 
за 2019 р

1. Кількість юридичних та фізичних осіб -
підприємців, платників податку за землю, всього 
осіб:

58 58



2. Сума надходжень від сплати 
земельного податку (тис.гри.)

1676,0 4734,8

+ 3058,8
3. Результативність (+,- тис.грн.)

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всі юридичні та фізичні осіби - 
підприємці, платники податку за землю, 
на які поширюється дія акта 
проінформовані про рішенім міської 
ради шляхом розміщення у районній 
газеті «Маловисківські Вісті» та у 
мережі Інтернет на сторінці офіційного 
сайту Маловисківської міської ради за 
посиланням https://mviskarada.gov.ua/.

З текстом рішення міської ради та 
аналізом його регуляторного впливу 
можна ознайомитися також у 
приміщенні Маловисківської міської 
ради за адресою: м. Мала Виска 
вул.Спортивна,6 .

5. Кількість заяв від юридичних осіб та фізичних осіб, у 
власності яких є об’єкти житлової, не житлової 
нерухомості, зареєстровані на території Маловисківської 
міської ради, на які поширюється дія акта

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Проведене повторе відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта: за час дії рішення Маловисківської міської 
ради від 27 червня 2018 року № 1092 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на території Маловисківської міської ради (Маловисківської об’єднаної територіальної 
громади) на 2019 рік» відбувся позитивний вплив щодо надходження місцевих податків і зборів до 
міського бюджету Маловисківської ОТГ.Отриманий результат свідчить про високий ступінь 
досягнення цілей та ефективність впровадження даного регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта забезпечило: поповнення дохідної частини міського 
бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку громади.

Секретар ради Л.А.Постолюк

виконавець: 
Цибульський І. А.

https://mviskarada.gov.ua/


Додаток № З 
до рішення сорокової сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання
27 червня 2018 року № 1096

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення сорокової сесії Маловисківської міської ради сьомого 
скликання від 27 червня 2018 року № 1096 «Про затвердження ставок єдиного податку для 
першої та другої групи фізичних осіб-підприємців на 2019 рік по Маловисківській міській раді 
Маловисківсьокої міської об’єднаної територіальної громади »

Назва виконавця заходів з відстеження: сектор соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
• на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу 

України;
• врегулювання правовідносин між маловисківською міською радою та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку;
• встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до 

міського бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку громади.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта проводились 
01.01.2020 р. по 30.01.2020 р.

Тип відстеження: повторне

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності регуляторного 
акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- аналітичні показники Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ ГУ ДФС в 
Кіровоградській області
- інформація відділу фінансів та бухгалтерського обліку виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Назва показника Факт 
за 2018 р.

Факт 
за 2019 р

1. Кількість фізичних осіб - підприємців.
платників єдиного податку, всього осіб: 368 370
• першої групи, осіб ПО ПО
• другої групи, осіб 258 260



2. Сума надходжень від сплати єдиного 
податку, яка надійшла до місцевого бюджету 
від фізичних осіб -  підприємців першої та 
другої групи, всього тис.грн.:
• першої групи платників, тис.грн.
• другої груп платників, тис.грн.

2549,9
244,6

2305,3

4081,1
391,8

3689,3

3. Результативність (+,- тис.грн.)
• першої групи платників, тис.грн.
• другої груп платників, тис.грн.

+ 1531,2 
+ 147,2 
+ 1384,0

4.Рівень поінформованості суб'єктів 
господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта

Всі суб’єкти малого підприємництва 
проінформовані про рішення міської 
ради шляхом розміщення у районній 
газеті «Маловисківські Вісті» та у 
мережі Інтернет на сторінці офіційного 
сайту Маловисківської міської ради за 
посиланням https://mviskarada.gov.ua/.
3 текстом рішення міської ради та 
аналізом його регуляторного впливу 
можна ознайомитися також у 
приміщенні Маловисківської міської 
ради за адресою: м. Мала Виска 
вул.Спортивна,6 .

5. Кількість заяв від споживачів на якість, 
строки виконання та безпеку робіт, товарів, 
послуг, які виконують, здійснюють продаж, 
надають, фізичні особи - підприємці, платники 
єдиного податку

0
0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Проведене повторе відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта: за час дії рішення Маловисківської міської 
ради «Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб- 
підприємців на 2019 рік.» відбувся позитивний вплив щодо надходження місцевих податків і зборів 
до міського бюджету Маловисківської ОТГ, що свідчить про ефективність впровадженім даного 
регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечило: поповнення дохідної частини міського бюджету 
для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста; збільшення суспільних 
благ у громадіі.

Секретар ради Л.А.Постолюк

Виконавець: 
Сойченко Т.

https://mviskarada.gov.ua/


Додаток
до рішення сорокової сесії 

Маловисківської міської ради сьомого скликання
29 червня 2018 року № 1097

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення сорокової сесії міської ради сьомого скликання від 
29 червня 2018 року № 1097 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді 
(Маловисківській об’єднаній територіальній громаді) на 2019 рік»

Назва виконавця заходів з відстеження: сектор соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та проектної діяльності Маловисківської міської ради

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований:
• на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу 

України;
• врегулювання правовідносин між Маловисківською міською радою та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки;

• встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для виконання 
програм соціально-економічного розвитку громади.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта проводились 
01.01.2020 р. по 31.01.2020 р.

Тип відстеження: повторне

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- аналітичні показники Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДНІ ГУ ДФС в 
Кіровоградській області
- інформація відділу фінансів та бухгалтерського обліку виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Назва показника Факт 
за 2018 р.

Факт 
за 2019 р

1. Кількість юридичних та фізичних осіб -
підприємців, платників податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки , 
всього осіб

55 55



2. Сума надходжень від сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, (тис.гри.) 283,6 436,3

152,7
3. Результативність (+,- тис.грн.)

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всіх юридичних осіб та фізичних осіб, у 
власності яких є об’єкти житлової, не 
житлової нерухомості, зареєстровані на 
території Маловисківської міської ради, 
на які поширюється дія акта 
проінформовано про рішення міської 
ради шляхом розміщення у районній 
газеті «Маловисківські Вісті» та у 
мережі Інтернет на сторінці офіційного 
сайту Маловисківської міської ради за 
посиланням https://mviskarada.gov.ua/.

З текстом рішення міської ради та 
аналізом його регуляторного впливу 
можна ознайомитися також у 
приміщенні Маловисківської міської 
ради за адресою: м. Мала Виска 
вул.Спортивна,6 .

5. Кількість заяв від юридичних осіб та фізичних осіб, у 
власності яких є об’єкти житлової, не житлової 
нерухомості, зареєстровані на території Маловисківської 
міської ради, на які поширюється дія акта

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Проведене повторе відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта: за час дії рішення Маловисківської 
міської ради від 29 червня 2018 року № 1097 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Маловисківській міській раді 
(Маловисківській об’єднаній територіальній громаді) на 2019 рік» відбувся позитивний вплив 
щодо надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету Маловисківської 
ОТГ.Отриманий результат свідчить про високий ступінь досягнення цілей та ефективність 
впровадження даного регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта забезпечило: поповнення дохідної частини міського 
бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку громади.

Секретар ради Л.А.Постолюк

виконавець: 
Сойченко Т.

https://mviskarada.gov.ua/

