
Звiт про результати повторного вiдстеження

Вид та назва регуляторного акту: рiшення Iрпiнськоi MicbKoi Ради <ПРО

встановлення ставки туристичного збору на територii Iрпiнськоi мiсьКОI

територiапьноi громади>) }lb 10б6- 1 1-VШ вiд 17 червня 202l року

Виконавець заходiв вhстеження: фiнансове управлiння IрпiнськоТ MicbKoi РадИ
Буlанського району Киiвськоi областi

Щiлi прийняття акту:

- встановлення доцiльнюr та обlрунтованих розмiрiв ставок туристичного зборУ
вiдповiдно до вимог податкового Кодексу, якi б враховув€lли оСОбливоСтi

територii, iнтереси громадян i суб'ектiв господарювання;
_ отриманЕя до бюджету територiальноТ громади податкових надходжень вiД

сплати туристичного збору;
_ забезпечення прозоростi та вiдкритостi надходження та використання коштiв

бюджету;
_ забезпечення виконання цiльових процрам: соцiальних, економiчнИх,

екологiчних, розвитку пiдприемництва, електронного врядуванНJI, У СфеРi

адмiнiстративних послуг тощо, фiнансування бюджетноI сфери В ГЕrЛУЗЯХ

освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, житлово-комуналЬного Та

дорожнього господарства, транспорту тощо.

Строк впконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi
зазначеного рiшення здiйснюетъся з 05. |2.2022 року по 30. |2.2022 piK.

Тип вiдстеження: Повторне

Методи одержання результатiв вiдстеження: статистичний.

.Щанi та прппущення, на ocнoBi яких вiдстежувалася результативнiСть, а

також способи одержання данпх:

Повторне вiдстеження результативностi цього реryляторного акту
здiйснювzlлось на пiдставi iнформацii Iрпiнськоi ДII ГУ ДIС у Киiвськiй областi

щодо кiлькостi юридичних та фiзичних осiб, якi сплачують туристичний ЗбiР На

територii Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади та фiнансового управлiння
Iрпiнськоi MicbKoi ради по показниках надходжень до бюджеry Iрпiнськоi MicbKoi
територiальноi громади вiд цього збору.



Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi акта:

показнuкu

2021 (сmаном на 01.12.2021 р.| 2022 (сmаном но 07,722022

кiлькiсть
суб'екгiв

господарювання

Надходження
турпстичного

збору ло
бюджету

Iрпiнськоi
MicbKoi

територiальноi
громади,
тис.грн.

кiлькiсть
суб'екriв

господарювання

Надходження
туристичного

збору ло
бюджету

Iрпiнськоi
MicbKoi

територiальноi
громади,
тис.грн.

Юридичнi
особи

з 253,02 3 б0,35

Фiзичнi
особи -

громадяни,

фiзичнi
особи -

пiдприемцi

42,00 з 34,7L

Bcbozo б 295,02 б 95,06

Оцiнка результатiв реалiзацii акта та
цiлей:

На пiдставi результатiв вiдстеження

ступеня досягнення

цього реryляторного

визначених

акта можна
зробити висновок, що його реалiзацiя мае певний ступiнь досягнення визначених

цiлей та направлений на вреryлювання вiдносин мiж суб'ектами госПоДаРСьКОi

дiяльностi, органами мiсцевого самоврядування та .Щержавними поДаТкоВиМИ

органами.
слiд зауважити, що у зв'язку з вiйськовою агресiею росiйськоiДле, слiд зауважити, що у зв'язку з вiйськовою агресlею росlйсько1

федерацii проти Уlgаiни на територii Iрпiнськоi MicbKoT територiапьноi громади
в лютому-березнi 2022 року проходили бойовi дiТ i це негативно вплинУло на

покЕlзники результативностi.
Подальшу оцiнку результатiв реалiзацiТ реryляторного акта та ступiнь

досягнення визначених цiлей буд. здiйснено при проведенi перiодичНОГО

вiдстеженЕя результативностi реryляторного акта згiдно вимог ЗаконУ Украiни
<Про засади державноi реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiялънОСТi>>.

Начальник фiнансового управлiння
( А€вгенiяШниЛЮк
ф/)(/U

р)
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