
Звiт про результtти базового вИстежепвя

Впд тд пазаа регуJIяторпого аrсгу: Рiшевня Гостомельськоi селицц{оi радЕ (Про

вставовJlецЕя qTaBoK iз сплатц транспортного податку яа TepпTopii Гостомелъськоi селпцяоi

територiаьпоi цюмали>

Впконавець здходiв вЦgгс'lN(еrrняi Управлiпrrя фiншrсiв Гостомелъськоi селицвоi ради

Цiлi прпйнгrтя аrсгд

-встаltовлепня ставок трансflорпiого податку на територiт Гостомельськоi селищноi

територiальноi громадп ;' - 
-забезпjченlrя qтабiльцих цад<оддець до бюджqгу об'едrФ!оi територiаJБяоi громади;

-забезпечеппя дотримtlнЕя вимог Податкового кодексу цодо мiсцевих податкiв i зборiв,

строк впкопаппя заходiв з вiдсгеження: вiдстежевяя результативяостi зазнаqенок)

рiшепвя здiйснюсться до дня набравня wrвHocтi реryляторвого акга,

Тпп вИgтs2кеппя:
Базове вiдстеження

З&rодп якi булп впкояапi з вiдстеженпя реоультатttвностi:
вивчеяЕя Податкового кодексу YKparHи, нормативпо-правових aKTiB, rцодо визначенЕя

правомiрностi встшrов.пенlrя мiсцевих податкiв та зборiв рiшеняям органу мiсцевого

самовря,llуванЕя.

методп одержrнпя результдтiв вiдсr€rкеппя результатпЕпосгri
Сmтистичrий метод,

ддпi тд прrrrryщепвя на ocHoBi яких вiлсrеяryвдлася результативвiсть, д т&ко,(

способи одерrканпя дапих.
Виходя.пл З цЙей дерr(aвЕогО реryловавtUr, дTя вцстежеЕ!tя р€зудьтативцост1

реryлягорного акга обранi наступнi статистиTяi показники:
- Кiльrjсть платникiв тршrспортяого полатку;
- Надходжевня вiд сплати трaшспортЕого податку;
- пиmма вага Е4ш(оджень транспорпtого податку вИ зага,льних над(оджеЕь в мiсцевuй

бюддет;

kiлbkicпi а ,'(iicпi ?пачепtа локазнuкiв резульrlапuвнос,пi :

показпuкu

2021 k паном па 31.12.2021 D,l

кiлькiсть платникiв
травспортвого податку

С}ма падходжевь до
гостомепьськоi селцщЕоi
територiальноТ громалrr
бюдхету вiд платяикiв

транспортвого податку тис.грн.

Юридичнi особи з 64,58

Фiзичяi особп -
громадяяи, фiзичнi особи

- пiдприемцi

з ) l,)



Bcbozo ý 117.08

К h ь Kic н i rrl4 я кЬ н i з н ачецнл п о каз п u i о р е?ул b rrl а rr' uB н о с lп i
Врмовуючи цiлi рryлювшrвя для вИстеrкенвя результативностi реryляторного акга були

визначенi rакi показниlол результативностi:
- динамiка KirbKocTi платнпкiв трапспортвого податку;

- обсяг яадходжеЕь до селицшого бюджету вiд сплати вищевказаного податку.

oцit ка резуль,папuвноспi реапЬац рецJu,порlло?о акrru, ,no сr|упеня dосяzне пл
вuз ачепuх цiпеil

В рзультатi проведеного вiдстеrкеяня результативностi реryляторного акта встaцiовJIево, цо
прийяятгя рiшепЕя Гостомельськоj селищrrоi ради <Про встЕtllовлевня ставок iз сплати

трацспортЕого податку на терпторii Гостомельськоi селищноi територiальноi Фомади) €

актуаIьним та падасть змоry привести його у вiдповiдriсть до Податкового код€ксу УкраiЪи та

забозпечить збiльшеяпя надходжеЕь до селищного бюдя<егу.

В.о.селищЕого q Анатолiй.щрАпЕй


