
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Черкаської міської ради  від 25.06.2015  № 2-1312 «Про затвердження Положень та 

ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» ( із змінами) 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

рішення Черкаської міської ради від 25.06.2015  № 2-1312 «Про затвердження Положень та 

ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» ( із змінами). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта: 

Рішення Черкаської міської ради від 25.06.2015  № 2-1312 «Про затвердження Положень та 

ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» ( із змінами) прийнято з метою: 

- затвердження Положень місцевих податків і зборів та їх ставок; 

- збільшення надходжень по місцевим податкам і зборам до міського бюджету; 

- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, 

збільшення фінансування соціальної сфери. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 01.01.2016 по 01.01.2017 р. 

 

5. Тип відстеження: повторне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності: статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність даного 

регуляторного акта: 

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені  показники 

результативності: 

- обсяги надходжень відповідних місцевих податків і зборів до бюджету м.Черкаси 

 

8. Кількісні  значення показників результативності: 

Показники результативності  2015  2016  Відхилення 

Обсяг надходжень до міського бюджету місцевих податків і 

зборів, тис.грн., в т.ч.:  
223 108,6 340 503,5 117394,9 

податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 

 13 340,1 21 482,2 
8142,0 

транспортний податок 3 879,3 701,9 -3177,4 

плата за землю 102 382,0 160 111,0 57729 

туристичний збір 76,6 117,7 41,1 

єдиний податок 104 269,6 158 268,6 53 999,0 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених 

цілей: 

Проведений аналіз свідчить, що за час дії зазначеного регуляторного акта (порівняно з 2015 

роком) відбулося  зростання  надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету на 

117394,9 тис.грн., або на 52,6%. 

 

 

Заступник директора департаменту               Т.І.Харенко 
 

Грядунова О.В. 36-02-81 

 


