
Звiт про повторне вiдстеження результативностi реryляторного акту:

рiшення Люботинськоi MicbKoT ради XapкiBcbKoi областi

кПро затвердження технiчноi документацii з нормативно грошовоi оцiнки земель села

Смородське > вiд 22.Т2,201'5 JS 103

1. ВFд та на?ва реryляторного актy. резyльтативнigть якого вiдстежyсться:

Керуючись ст.201 Земельного кодексу Украiни, cT.27t Податкового кодексу Украiни,
ст.ст.13,18 Закону Украiни кПро оцiнку земель) прийнято рiшення Люботинськоi MicbKoT

ради XapKiBcbKoi областi кПро затвердженнJ{ технiчноi документацii з нормативно
грошовоi оцiнки земель села Смородське >> вiд22.I2.2015 Jr& 103.

2. Виконавець заходiв з вiдстеження: вiддiл земельних вiдносин виконавчого KoMiTeTy
Люботинськоi MicbKoT ради

3. Щiлi прийняття акту: реалiзацiя вимог земельного законодавства Украiни, що регулюе
питання та строки проведення (оновлення) нормативноi грошовоi оцiнки (не рiдше 5-7
poKiB); - забезпечення належного обчислення плати за з9млю в частинi визначення бази
оIIодаткування та граничних розмiрiв орендноТ плати за користування земельними
дiлянками на територiТ Люботинськоi MicbKoi ради; - упорядкування розрахунку
нормативноi грошовоi оцiнки земельних дiлянок у зirлежностi вiд iх функцiон.lJьного
використання та мiсцезнаходження; - забезпечення надходження до бюджеry MicTa плати
за землю; - забезпечення н€lлежного обчислення державного мита, укладЕIння договорiв
мiни, дарування, спадкування тощо земельних дiлянод та усунення факторiв, що в
подальшому мо}куть вплинути на можливiсть громадян та суб'сктiв господарювання вiльно
та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними дiлянками або отримрати
земельнi дiлянки з земель державноТ та комун€}льноi власностi на вiдплатнiй ocнoBi для
задоволення власних потреб або здiйснення господарськоi дiяльностi; - забезпеченrrя
проведення належноi оцiнки землi та функцiонування вiдповiдних ринкiв,

4. Строк виконання заходiв з вiдстежеrrня: 01.01.2021-01-.0|.2022

5. Тип вiдстеження: повторне

б.методи одеря(ання результатiв вiдстеження: обробка та аналiз iнформацii

7. Щанi та припущення, на ocHoBi яких вiдстежувалась результативнiсть, а також
способи одержання ланих: вiдстеження результативностi цього регуJuIторного акту
здiйсrшовалось Еа пiдставi кiлькiсних показникiв

8. Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi акry

показники 2020 202]'
Сума
надходжень до
мiського
бюджету

земельний
податок

|] 4|7 60l' 20 131 72]

Орендна плата 2 671 649 Q.9з2 207



9. Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступеня досягнення
визначення цiлей:

Приilнжий регуrrяторний акт призвiв до збiльшення надходжень плати за земдю до
бюджету MicTa.

Повторне вiдстеження результативностi регуляторного акту проведене згiдно з планом *
граQlком проведення заходlв з вlдстеженням результатlв рогуJUIторного акту з введенням в
дiю регуляторного акта передбачаеться встановлення розмiру грошовоi оцiнки земель,
вiдповiдно до якого проводяться перерахунки rrлати за землю та розрахунки цiн rrродажу
земельноi дiлянки комунальноi власностi. Пiд час впровадження регуJuIторного акту
спостерiгаеться тенденцiя до збiльшенш{ сплати орендноi плати за земельнi дirrянки
комуЕtlльноТ власностi та земельного податку за земельнi дiлянки комунальноi та держазноi
власностi та прослiдковуеться зростання надходження до мiсцевого бюджету вiд продажу
Земельних дiлянок комун€}льноi власностi. Перiодичне вiдстеження результативностi буде
здiЙснюватись р€Lз на кожнi три роки, irочинаючи вiд дня закiнчення заходiв з повторного
вiдстеження результативностi.

Нача-шьник вiддiлу земельних вiдносин Олександр ЛИЧКАНЬ
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