
Звiт про результати повторного вiдстеження

Вид та назва реtуляторного акту: рiшення Iрпiнськоi MicbKoi ради <Про
встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територii
Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади>) вiд 17 червня 202l року NslOб7-11-
uII

Виконавець заходiв вiдстеження: фiнансове управлiння Iрпiнськоi мiськоiради
Буrанського райоку КиiЪськоi областi

Щiлi прийняття акц/:

встановлення доцiльних та обЦрунтованих розмiрiв ставок збору за мiсця для
паркуваншI транспортних засобiв вiдповiдно до вимог Податкового кодексу
Украiни, якi б враховув€rли особливостi територii, iнтереси |ромадян i
суб' eKTiB господарюваннrI ;

отримання до бюджету територiальноi громади податкових надходжень вiд
сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв;
забезпеченнrI прозоростi та вiдкритостi надходження та використання коштiв
бюджеry;
забезпеченЕя виконання цiльових програм: соцiшlьних, економiчних,
екологiчних, розвитку пiдприемництва, електронного врядування, у сферi
адмiнiстративних послуг тощо, фiнансування бюджетноi сфери в гЕrлузях
освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, житлово-комунЕlльного та
дорожнього господарства, транспорту тощо.

Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiдстеження результативностi
з€вначеного рiшення здiйснюсться з 05.12.2022 року по 30. |2.2022 року.

Тип вiдстеження: повторне

Методи одержання результатiв вiдстеження : статистичний.

.Щанi та припущення, на ocнoвi яких вiдстежувалася результативнiсть, а
також способи одержання даних:

Вiдстеження результативностi цього реryJIяторного акту здiйснювutлося на
пiдставi iнформацii Iрпiнськоi .Щtr ГУ ДIС у КиiЪськiй областi щодо кiлькостi
юридиtIних та фiзичних осiб, якi сплачують збiр за мiсця для паркування
транспортних засобiв на територii Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади та
фiнансового управлiння Iрпiнськоi MicbKoT ради по покzвниках надходжень до
бюджеry Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади вiд цього збору.

Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi акту:



показнuкu

2021 (сmаном на 01.12. 2021 (сmаном на 01.12.2022
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оцiнка результатiв реалiзачii акта та ступеня

досягнення визначених цiлей:
Регуляторний акт мае певниЙ ступiнь досягнення визначених цiЛей Та

направлений на врегулювання вiдносин мiж, суб'ектами господарськоi

дiяльностi, органами мiсцевого самоврядування та Державними податковими

органами.
Щаниil регуляторний акт сприяв наповненню дохiдноi часТини бЮДЖеry

Iрпiнськоi MicbKoi територiальноi громади для забезпечення реалiзацii пРОГРаМ

соцiально-економiчного розвитку громади.
Подальш} очiнку результатiв реалiзацii регуляторного акта Та СТУПiНЬ

досягнення визначених цiлей буле здiйснено при проведенi перiодичного
вiдстеження резУльтативНостi регУляторного акта згiдно вимог Закону Украiни
кПро засади державноТ регуляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльнОСТi>.

Начальник фiнансового управлiння €вгенiя ДАНИЛЮК

Bcbozo 245,68


