
Звiт про результатп бдзового вЦсгеr(еtlЕя

Впд та пдзвд регуляторпого акry: Рiшеяня Гостомельськоi селиrФrоi ради (Про

вqmповленttя ставок та пi,пьг iз сплатп полап<у на церухоме маЙво, вiдмiнне вiд земельноТ

дirrяям на терггорii ГостомеJтьськоi селицвоi територiальЕоi громади>

Назва впкопавця здходiв з вiдсIеженпя:
Управлiння фiнаясiв Гостомельськоi селищноi ради

Щйi прийпятгя аюа:
l)встановлення ставок iз сплати податку I]a Еер}хоме майво, вiдviнве вЦ земельноi

дirrяпки з 1рмl,вшrвям платоспроможностi громадяя та сф'екгiв господарювмвя.
2) здiйсвення плчlн)ъашrl та прогвозрalнIUI падходжеIiь податку на нер}r(оме майно.

вiдмiппе вiд земельноi дiJtявки при формуванвi бюлжегу;
3) встдlовленЕя пйьг цодо сплам податку Еа нер}r(оме майио, вiдмiяяе вiд

земельцоi дiJlяIlки.

Строк впкопання rдходiв вЦсте]*еппя:
ВiдстежевнЯ результативпостi зазначеногО рiшеппя з,чiйснюеться до дня вабранвя

чиппостi реryляторвого акга.

Тип вЦстехýепцяl
Базове. вцстеженвя

Метод одержаппя ре3ультатiв вЦстежеппя:
Дя проведеlrня базового вИстежеявя було використано статrстЕчяий мЕтод.

Данi прппущепЕя, ocHoBr

якпх вiдgгеrкувалдсь результдтпвшiсть, а також спосiб одержанпя ддппt:
ди вс1ановлення кiлькiсних значень показникiв резульmтивностi регуляторно

го акгу було проведепо авдliз Еадходження розмiру коштiв ло бюджеry Гостомельськоi
територiа.rьноi громади вiд сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вИ земельноi

дiлявка.

K'лbQiclli пaа якiснi з аченнл покозпакiб резульtпаtпчсносttti :

показнuкu

202l (сйаном на 31.12,2021 D.)

кiльrjсть платникiв по
сплатi податку яа
Еерцоме майно
вiдмiпне вiд земельЕоi
дi,rянки

c}ara надходжевь
до бюджету
гостомельськоi
селипшоi
територiальноi
громади вiд
платяикiв по сплатi
лодатку на
Еер}хоме майпо
Bidшiчlle вiд
земельЕоi дiлянки.
(тис.грrl)

Поdапок на неруaоме ,майно, BidMiHHe Bid

земельно:i dl,lянкu, сfйаченuй юрйduчнltмu

\2 з6,10



особаuu, я*i е ацqснuкаJlш об'елт|iв

эолпл о в oI н е рrхом о с lпi

Поdаlпок на неру.оме майно, BidMiHHe вid

зе ельноi aiMHKu, сlлачен Й фЬuчнl|мu
особамu, якi е власнuкамu об'схlпiв
х!еutL| о в о t н е руa о м о с п i, I

ззз \ 2|2,0,7

Поdаtпок на нер)Боме майно, BidMiHHe Bid

земельноI diлянкu, сrulаченllЙ юрuOuчнuмu

особамu, якi е впаснuкaL|йu о6'екпiв
п е rсulм о в о i н е рrх о м о с lп Ь,

54 4 060,1l

Поdаtпок на нерrхоме маiно, BidMiHHe Bid

зецельноi diлянкu, сfааченuЙ фiзuчнtlмu
особамu, якi е &паснuкацu об'еюпiв

н е xu fuа о в oi н е рr* ом о с mi,

98 l 285,20

Всьо2о 497 6 593.48

земельноТ дiлянки з основнимй положепвями реryляторного акта-

високий(оприлюдяенвя рiшенrrя про встzlновленнJl ставок та пiлы iз сплатп податку па

"ерlхоме 
' майпо, "йiвr" вiд земельrrоi дiлянки на офiчiйпому веб-

сайтi територiальrrоi грома,ди)

очiпка результатiв реалiздцii реryляторпого актд та ст]rпепя досягпенItя вп3

начених цiлей.
Прийвятгя дапого рiшеяня дасть моlкливiсть збl"rьшити цадходженнJI до мrсцевог

о бюджЪтУ та напрaвити зпачву кiлькiсть коштiв ва розвиток сочiальноi сфери

населеЕих пl,rrкгiв територiз,lьЕоi громади

i створенпя суспiльвих благ дrrя мешканцiв васелених п}яктiв,

Pi"ero noi"6op"ouaнocтi платникiв податку на Еер}хоме майво, вlдмrнне вlд

В.о.селЕшпого головп Анатолiй .ЩРАПЕЙ
Ф
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