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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

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.
пл€tну€ться
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