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Звіт базовий про відстеження результативності рішення Краснолиманської міської ради

Звіт про відстеження результативності рішення Краснолиманської міської ради:

Вид та назва регуляторного акту:

-    від 01.10.2015 р. № 6/46-3552 “Про затвердження Положення та встановлення ставок 

земельного податку на території Краснолиманської міської ради».

 

Виконавець заходів з відстеження: відділ містобудування, архітектури та земельних відносин 

Краснолиманської міської ради.

 

Ціль прийняття акту –  визначення на законних підставах розміру земельного податку для 

сплати юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на  території 

Краснолиманської міської ради.

 

Строк виконання заходів з відстеження – 05.10.2015 р. – 15.10.2015 р.

 

Тип відстеження – базове.

 

Методи результативності відстеження: результати відстеження одержані методом 

контролю за надходженням коштів від сплати за землю  за даними Краснолиманського 

відділення Слов'янської ОДПІ.

 

Дані, на основі яких відстежувалася результативність:   кількісні показники за даними  

Краснолиманського відділення Слов'янської ОДПІ.

 

 Розмір надходжень до місцевого бюджету, кількість суб’єктів господарювання, на яких 

поширюється дія акту:

Рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.



Плата за користування землею складається з платежів земельного податку та орендної плати. 

Земельний податок сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 

землекористувачі.

Показники надходження до бюджету:чол. тис.грн.
тис.грн.

чол. тис.грн.
тис.грн.

чол. тис.грн.
ти

Земельний
податок

4990 1696,1 393,2 4974 1459,6 367,3 5008 1352,4 11

у тому 
числі

         

юридичні 
особи

68 1128,0 77,3 67 1000,4 167,0 62 637,7 99

фізичні 
особи

4922 568,1 315,9 4907 459,2 200,3 4946 714,7 10

Отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки в міськрайонному управлінні Держгеокадастру у м. Красному Лимані та 

Краснолиманському районі Донецької області для фізичних та юридичних осіб – 

безкоштовне.

Для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки знадобиться 7 днів.

              Платники податків (крім фізичних осіб)  щорічно самостійно розраховують 

земельний податок станом на 1 січня поточного року на підставі витягу з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку та  не пізніше 20 лютого поточного року 

подають до Краснолиманського відділення Слов'янської ОДПІ податкову декларацію із плати 

за землю на поточний рік.

           Нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться органами 

державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове 

повідомлення-рішення про внесення податку. Протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення фізичні особи повинні сплатити земельний податок.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення цілей:

Завдяки прийняттю регуляторного акту встановлено відсоткові ставки податку за земельні 

ділянки, які перебувають у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб на 

території Краснолиманської міської ради в залежності від категорії та цільового 

використання земельних ділянок.



 Рішення міської ради є актуальними для подальшого забезпечення реалізації регуляторного 

акту, яким здійснюються повноваження, покладені на органи місцевого самоврядування. 

Проводяться заходи щодо охорони земель та раціонального їх використання; проведення 

інвентаризації земель, тощо.

Звіт складено відділом містобудування, архітектури та земельних відносин Краснолиманської

міської ради.

 

Заступник міського голови                                                                    Ю.А. Драч

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури та земельних відносин

міської ради                                                                                         О.Г.  Шпак


