
Звiт про результатп базового вiцстс,,лсецпя

Вшд та пдз8д регуляторного акrуl Рiшевня Гостомольськоi селпцноi ради (Про
встЕtвомепЕя ставок €дцного податку на TepиTopii Госюмельськоj селищноi територiа.тьноi
громади))

Впкопдвець заходiв вiдстеl,ясепrrr: УправлiЕпя фiндrсiв Гостомельськоi селищноi ради

Цiлi прийпя:mя sкгу:

- вст:lповllеIiня cTalBoK сдиЕого податку вi.щlовiдяо до впмог податкового Кодексу, якi б
врмовуваJ!и особливостi територii, iнтерси громаляя i суб'екгiв господарювапяя;

- оrриманвя до бюджету ториторiмьпоi громади податкових вадходжевь вiд сплати сдиного
податку;

- забезпечевня прозорстi та вi,чкритостi над<одкення та використаяня коштiв бюджегу;
- забезпсчення виконапяя мiсцевих цiльових програм: соцiальних, економiчяих,

екологiчних, розвrrтку пiдтrриемництва, електронIlого вряIувапIiя, у сферi
адмiнiстративвих посlryг тощо, фiваlrсувапня бюлхетвоi сфери в гаIryзях освiти, охорони
здоров'я, соцiального зФ(исту, житлово-ком).в&'Iьного та дорожяього господарства,
tраяспорту тощо.

Строк виконаппя }аходiв з вИсте7кення: вiдстеlкення результативностi зазначеного

рiшення здiйснюсться до дня набрання чинностi рег},,lя lорного акга

Тип вiдстеясеппя: Базове

Методп одерr(aЕня результатiв вiдстеlкеппя: статистичпЕй.

,Щапi та прппущення, па ocнoвi якпх вЦстеr(увалдся результатпвrriсть, ! також
способи одержання дапих:

Вйстелtецня результативностi цього реryлrtторЕого акry здiйснюватиметься на пiдставi
iЕформацiТ Ipпiнcbкoi ДПI ГУ ДПС у Киiвськiй областi цодо кiлъкостi юриди,пrих та фiзичвих
осiб, якi сплачJrотЬ едиЕий податоК Еа TepETopii ГостоМельськоТ селищноi територiальноi
громади)) та даними Управляявя фiпансiв Гостомельськоi селищrrоi ради по показникaLч

падходх(ень до бюджету Гостомельськоi селищноТ територiальЕоi громади щодо цього
податку у 2021 роцi задФrимп IПК <Мiсцевий бюджет>>.

Кiлькiсrf та якiснi значеппя покд!нпкiв результатшвпостi акта:

показнuкu

2021 lсrпаном на з1.12,202I D.)

Кйькiсть суб'сrстiв
господарюванпя - платrtпкiв

€дпного податку

Нддходжеяпя до бюдrrсеry
гостомельськотселищ оi
терпторiальпоi громдди
сдппого податкуt тпс.гDп.

Юридичнi особи 66 4 248,46

Фiзи.rнi особи -
громадянl'l, фiзичнi
особи - пiдпрпемцi

1 090 з2 8з2,64

Bcbozo 1l56 37 081.1

ОцiЕка результатiD редлiзацii акrа та сryпепя досягненвя визIrачеяих цiлейi



Рiшения селищноi рали <Про встчtноыlенЕя cTzlBoK единого по,чатку на територii

гостомельськоi селишlноi територiа,lьЕоi громади)) забезпечить дотрцмаrrня норм Iмпltого

зltконодaвства у сферi податкових вiдrосин як органами дер)кавцоi податковоi служби,

органами мiсцевою самовряJtувutняя, TalI( i суб'екгами госполарюваrтпя (фiзичними особами-

пьрисмцями), якi сплачуоть едшйй податок у порядку та Еа )ianoвalx, ВизЕачеltих податковим

кодексом Украi'Еи i цйм реryшrторним актом.
€диний податок с одцим з джер€л надходжеяь до зведеного бюджету Гостомельськоi

селиццоi територiальвоi громади, зч р*у,о* якого утим},ються бюджsтцi уставови, що

забезп€чують Еадчlнвя послуг васелеЕню в гаJrузя-х освiти, охороЕи здоров',, соцiмьного

захисту, культури, фiзпчноi культlри та спорry.-Оцiнка 
ступеяя досягяеншI цим реryJиторяtlм мтом визЕач9них_цiлей буде здiйснева

при проведевнi .rо"aорrоaо вiдстеясеявя, вiдповiдво до вимог ЗакоIту УкраiЪи (Про засади

д"р*ЙrоТ р".ул"rорноi полiтики у сферi господарськоi дiяльrrостi>,

Анатолiй .ЩРАПЕЙВ.о.селпщцоIо гол",,',{r€

щ


