
Звiт про результати повторIrого вiдстеяtення

Вид та назва реryляторного акry: рiшення IрпiнськоТ MicbKoi Ради пПровстановлення ставок единого податку на територiТ IрпiнськЬТ MicbKoiтериторiальноi громади)) вiд 1 7 .06.202l року j\b l059- l 1-VIII

виконавець заходiв вiдстеження: фiнансове управлiння Iрпiнськот мiськоi РадиБучанського району КиТвськоi областi

Щiлi прийllяття акту:

- встановлення Доцiльних та обгрунтованих розмiрiв ставок единого податкуВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ ПОДаТКового Кодексу, якi б враховували особливостi
територiт, iнтереси громадян i суб'ектiв господарювання;- отриМаннЯ до бюджету територiальноТ громади податкових надходжень вiдсплати €диного податку;

- забезпечення прозоростi та вiдкритостi надходження та використання коштiвбюджету]
- забезпечення виконання цiльових програм: соцiальних, економiчних,екологiчних, розвиткУ пiдприсМництва, електронного врядуванНЯ, у сферiаДМiНiСТРаТИВНИХ ПОСЛУГ ТоЩо, фiнанryвання бюджетноi сфери в галузяхосвiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, житлово-комун€Lльного тадорожнього господарства, транспорту тощо.

строк викоIIанIiя заходiв з вiдстежеIIня: вiдстеження результативностiзазначеного рiшення здiйснюеться з 05.1 2.2О22 року по З0. |2.2О22року.

Тип вiдстеженця: повторне.

методи одержанIIя результатiв вiдстежеllttя: статистичний.

Щанi та припущеIIня, IIа ocIIoBi яких вiдстежувалася результативнiсть, атакож способи одержаIItIя даних:

вiдстеження результативностi_цього регуляторного акту здiйснювалось напiдставi iнформаrriт Iрпiнськот ЩпI гу Дпё у кrт".rкiй областi щодо кiлькостiфiзичних осiб та фiзичних осiб - пiдприсмцiй якi сплачуIоть единий податок натериторii IprriHcbKoT MicbKoi територiалuпоij .роno ади та фiнансового управлiнняIрпiнськот MicbkoT Ради no попurrиках надходжень до бrоджету Iрпiнськоi MicbkoTтериторiальноТ громади вiд цього податку.
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Оцiнка результатiв реалiзацii акгу ,та ступеня досягнення визначениХ
цiлей:

Реryляторний акт мае певний сryпiнь досягнення визначених цiлей та
направлений на вреryлювання вiдносин мiж
дiяльностi, органами мiсцевого самоврядування та
органаN,rи.

.Щаний реryляторний акт сприяв наповненню дохiдноi частини бюджеry
Iрпiнськоi MicbKoT територiальноi громади для забезпечення реалiзацii програм
соцiально-економiчного розвитку громади.

Але, слiд зауважити, що у зв'язку з вiйськовою агресiею росiйськоi
федерацiТ проти Украiни на територii IрпiнськоТ MicbKoi територiальноi громади
в лютому_березнi 2022 року проходили бойовi дii i це негативно вплинуло на
покilзники результативностi.

Подальшу оцiнку результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступiнь
досягнення визначених цiлей буд. здiйснено при проведенi перiодиЧнОГО

вiдстеженЕя результативностi реryляторного акта згiдно вимог ЗаконУ УкРаiНИ
пПро засади державноi реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>.
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Hi та якiснr значення показникlв результативностl акта:
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пiдприемцi

5з64 l50 22з,98 6639 138 085,73

Bcbozo 5364 l50 223,98 66з9 138 085,73

€вгенiя ДАНИЛЮК


