
Звiт про результати повторного вiдстеження

Впд та назва регуляторного акту: рiшення Iрпiнськоi MicbKoi ради <Про
встановлення ставок та пiльг податку на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноi
дiлянки на територii Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi цромади> J\ЪlOбl-ll-VПI
вiд l7 червня 2021- року

Виконавець заходiв вiдстеження: фiнансовеуправлiння Iрпiнськоiмiськоiради
Буlанського ршlону Киiвськоi областi

Itiлi прпйнятгя акцr:
_ встановленЕя доцiльних та обцрунтованих розмiрiв ставок та пiльг податку на

нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноi дiлянки вiдповiдно до вимог
податкового Кодексу, якi б враховувЕrли особливостi територii, iнтереси

цромадян i суб'ектiв господарюванЕя;
_ отримання до бюджету територiальноi громади податкових надходжень вiд

сплати податку на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноi дiлянки;
- забезпечення прозоростi та вiдtсритостi над<одженЕя та використання коштiв

бюджеry;
- забезпеченЕя виконання цiльових програм: соцiшlьних, економiчних,

екологiчних, розвитку пiдприемництва, електронного врядуванЕя, у сферi
адмiнiстративних послуг тощо, фiнансуванЕя бюджетноi сфери в гЕtлузях
освiти, охорони. здоров'я, соцiа.пьного захисту, житлово-комунЕrльного та
дорожнього господарства, транспорту тощо.

Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi
зазначеного рiшення здiйснюеться з 0l.|2.2022 по 30.12.2022piK.

Тип вЦстеження: Повторне

Методи одержання результатiв вiдстеження : статистичний.

.Щанi та прппущенпя, на ocнoBi яких вiдстежувалася результативнiсть, а
також способи одержання даних:

Вiдстеження результативностi цього реryляторного акту здiйснювалось на
пiдставi iнформацii Iрпiнськоi ,ЩП ГУ ДIС у КиiЪськiй областi щодо кiлькостi
юридичних та фiзичних осiб, якi сплачують податок на нерухоме майно вiдмiнне
вiд земельноi дiлянки Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади та фiнансового
управлiння Iрпiнськоi мiськоi ради по пок.tзникЕ}х надходжень до бюджеry
Iрпiнськоi MicbKoI територiагlьноi громади вiд цього податку.



кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi аrсга:

Оцiнка результатiв
цiлей:

реалiзачii акта та ступеня досягнення впзначених

На пiдставi результатiв вiдстеження цъого реryляторного акта можна

зробити ""."о"о*, Що його решliзацiя, мае певний ступiнь досягненЕя

"i."чr.rих цiлей та направлений на вреryлювання вiдносин мiж суб'ектами

господарськоi дiяльностi, органами мiсцевого самоврядування та Щержавними

податковими органами.
дле, слiд зауважити, що у зв'язку з вiйськовою агресiею росlйсъкоl

федерацii протИ УкраiЪИ на територiI Iрпiнськоi мiськоi територiальноf громади

" 
пrоiоrу-бърезнi 2о22 року проходили бойовi дii i це негативно вплинуло на

показники результативностi.
подальшу оцiнку результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступlнь

досягнення визначених 
-цiлей 

буле здiйснено при проведенi перiодичного

вiдстеженЕя резУльтативНостi реryJIяторноГо акта згiдно вимог Закону Украiни

кПрО засадИ державнОi реryляТорноi полiтикИ у сферi господарськоi дiяльностi>>.

2021 о. kmаном на 01.12.2021
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Начальник фiнансового управлiння евгенiя ДАНИЛЮК


