
3BiT про результrтп базового вЦстqlrеппя

ВЕд т8 Еазвl регулгIорцого дкгуl Рiшецм гостомельськоi сепицвоТ радIr (Про

встаttовпеЕпя ставок та пйьг iз сплrrи земе,ьцоI0 податку Еа територii Гостомельськоi

c€Jпrщoi тgрЕmрiалъноi громади>

Вuкопlвець заходiв вiдстежсцвяl Управлiння фiвшrсiв Гостомеьськоi селшщrоi

радl.

сiсно"rrиrr, цiл^rи орийЕяггя даного реryлягорцого акry € впрiшенЕr пастушrих

прблем:
. доц,п"** вимог Податкового кодексу в чаqтинi встдrовлецня ст,вок з€мельяого

податку та пiлъг цодо земельЕого подап(у;

. 4rrрrr"*rr" пр.rципiв державвоi р€ryляtорноi полiтпкп;

. iбiо"-"rr", доходЕоi части!tи: отимапЕ, до бюддеry гоqгомельськоi селицltоl

Teplrтopia,T bцoi грмади вiдповiдних надсоджень,

строк викояанпя заtодiв з вiдсте,кенпя: вйстехення результативяостi зазначеного

рiшеявя злiйсяrоеться до дяя набрапня чrявостi реryляrорного акта,

тuп вidсtпаrеппя

Базовий

Меrпоd оОерJlсанпп реrуль,па,пiв бiаспеJrенм реlульлпапuввосttti :

,Щля проведення базового вhстехеппя впкориставувався статистичЕий метод

одержаIiня результатiв вiдстежеяlu,

Данi ,па ьрuпуценая, на ocпoBi якl!х вidс,пеuсуеfпьсл резулыпаtпцвпiсttlь, о пакоlс

с пособ u оdерrrанпя 0ап uх :

дая проведецня базового вiдстеrкеняя результативностi даяого реryляторного ,кта

були визначеяi Taki статистд,пri показники результативяостl:

о кiлькiсть пIатникiв земельвого податку Еа територii Гостомельськоi селищноi

територiальноi громалиl
.'"1"nu пuл*о.а*"пь до бюджету вiд пдатпикiв земельного податку яа терl'торп

Гостомельськоi селищноi територiа",lьноi фомади i

Кiлькiснi пlа якiспi 
'пачеаaля 

показнuкiв резулыпапuвпосttli :

Сума вадходжеяь до

Гостомельськоi селицЕоi
територiа,тьноi громали

бюджgту вiд платникiв

земельЕого податку тис.фн.

кiлькiсть платникiв земельноIо

показнuкu

Юриди.lпi особи

податку ,



Фiзичпi особи -
громадянп, фiзичнi
особи - пiдпрпемцi

l 806 | 452,5з

Bcbozo 1 927 9 791.7з

Оцiнко резульпапiв реUriзацii pezyJaпopфozo aюfna ,па сmупеtlя 0осмlлеllнл сuзначенuх

цiJ.еа:

ПроведеЕий монiториtiг, цо здiйсЕювzвся Управлiяням фiнавсiв Гостомельськоi
селищноТ ради показав, цо KiJIьKicTb платникiв складас l 927, а qara надходжевь до бюджЕгу
територiмьвоi громади вiд сплати зsмельItого податку за 202l piK склалас 9'794,'7З T,иc.fpll.

Оцiнка ступеня досягнення результатiв впровщlження више,}гадatного рiшення селишноi

ради буде злiйсяева при проведевнi повторяого вiдстежеЕня. Повторне вiдстеrкення
пл€tну€ться здiЙсяити у I кварталi 2023 року, пiсJLs мож,!ивостi порiвнянвя показЕикiв базового
та повторЕого вИстежеЕня, а т€lкож анaчliзу нал\одкеЕь за 202l та 2022 рокl'. Щоб мати
можливiсть вiдстежитЕ як вплиЕуло прийIrяте рiшевня ва суб'скriв регулювмЕя i на

надходження до селищного бюджgry.

В.о.селищЕого головп


