ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення
Яремчанської міської ради від 08.07.2016 року № 128-8/2016 « Про
затвердження ставок земельного податку та порядок справляння плати за
землю в частині земельного податку на території м. Яремче»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер
Положення «Про затвердження ставок земельного податку та порядок
справляння плати за землю в частині земельного податку на території м.
Яремче», затверджене рішенням міської ради від 08.07.2016 р. № 128-8/2016.
2. Виконавець заходів щодо відстеження результативності регуляторного
акта
Контроль та нагляд за відстеженням результативності зазначеного
регуляторного акта здійснюється відділом земельних ресурсів міськвиконкому.
3. Цілі прийняття регуляторного акта
Реалізація вимог Законів України «Про внесення змін до Податкового
Кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової
реформи» від 28.12.2014 року №71-VIII, «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»
4. Строк виконання заходів відстеження регуляторного акта
Базове відстеження результативності здійснюється після набрання чинності
цим регуляторним актом більшістю його положень.
5. Тип відстеження регуляторного акта
Здійснюється базове відстеження результативності регуляторного акту.
6. Методи одержання результатів відстеження
Базове відстеження результативності цього регуляторного акту проводиться за
показниками:
1) Усного опитування суб’єктів господарської діяльності;
2) Обговорення на засідання постійних комісій;
3) Аналізу статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
способи одержаних даних
- Земельні ділянки міста на які надано право постійного користування за
видами їх використання;
- Кількість платників земельного податку;
- Прогнозні надходження коштів до міського бюджету від сплати земельного
податку за видами використання землі.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
- Розмір надходжень до міського бюджету від сплати земельного податку за
земельні ділянки;
- Рівень проінформованості громадян з основних положень регуляторного акта;
- Кількість суб'єктів господарювання на яких поширюється даний проект
рішення.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступення
досягнення визначених цілей
Оцінка ступеня досягнення результатів впровадження вищезгаданого
рішення міської ради буде здійснена при проведенні повторного відстеження.
В разі змін у законодавстві України, які впливатимуть на результати
базового відстеження, прогнозні розрахунки будуть переглянуті.
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