
Експертний  висновок  
відповідальної постійної комісії селищної ради мандатної, з питань 

депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку та постійної 

комісії з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва, соціального 

захисту та праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг щодо 

регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про затвердження ставок 

податку на землю по Комсомольській селищній раді» 

. 

 

Розробник проекту регуляторного акту - Комсомольська селищна рада. 

1. Проект регуляторного акту — «Про затвердження ставок податку на землю 

по Комсомольській селищній раді» відповідає принципам державної 

регуляторної політики, встановленим ст. 4 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.» 

 

2.Проект регуляторного акту - «Про затвердження ставок податку  на землю 

по Комсомольській селищній раді»  відповідає вимогам статті 8 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності.» 

 

3. Узагальнений висновок. 

Враховуючи проведену експертизу проект регуляторного акта  - 

«Про затвердження ставок податку на землю по Комсомольській селищній 

раді»   відповідає вимогам статей   4 та 8 Закону України   «Про   засади  

державної    регуляторної  політики   у   сфері господарської діяльності.» 

 
 

 

Аналіз регуляторного впливу підготували : 

Голова  постійної     комісії    мандатної з  питань  депутатської діяльності,   етики, 

законності і правопорядку    

                                                  ___________________ Кишинський В.М. 
 
Голова постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької 

діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг    

 

    ____________________Сілаєва В.А. 

 

«___»  ____________ 2016рік



ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акту - 

Проект рішення Комсомольської селищної ради «Про затвердження ставок 

податку на землю по Комсомольській селищній раді» 

 

Розробник – Комсомольська  селищна рада ради. 

Проект рішення Комсомольської селищної ради  «Про затвердження ставок 

податку  на землю по Комсомольській селищній ради », розроблений відповідно до 

норм статей 7, 8, 10, 12, 269-289, пункту 5 прикінцевих положень Податкового кодексу 

України, керуючись пунктом 35 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної 

політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на 

поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм 

соціально – економічного розвитку. Аналіз його регуляторного впливу доводиться до 

відома суб’єктів господарювання шляхом опублікування в засобах масової інформації та 

шляхом розміщення на інформаційному стенді біля приміщення Комсомольської 

селищної ради. 

 Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта 

становить один місяць з дня його розміщується на інформаційному стенді біля 

приміщення Комсомольської селищної ради. 
  Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його 

регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі: 

- поштою за адресою: вул. Миру,  7 , смт. Слобожанське, 63460; 

- факсом: (05747) 5-24-03; 

- електронною поштою за адресою: posovet-sekretar@yandex.ua 
телефон для довідок (05747) 5-22-66.  
 
Детальніше ознайомитись з проектом рішення Комсомольської селищної ради «Про 

затвердження ставок податку на землю по Комсомольській селищній раді» можна на 

офіційному  веб-сайті Комсомольської селищної ради:  http://km-sov.gov.ua 
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