
В И С Н О В О К 
постійної комісії Миколаївської сільської ради VIІ скликання  

 з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку 

інвестицій та міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності про 

відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України  

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

Назва проекту регуляторного акта: рішення Миколаївської сільської ради  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки по Миколаївській сільській раді на 2021 рік» 

 

Розробник проекту регуляторного акта: Виконком Миколаївської 

сільської ради. 



 За результатами вивчення проекту рішення Миколаївської сільської 

ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки по Миколаївській сільській раді на 

2021 рік» та його аналізу регуляторного впливу, постійна комісія дійшла 

наступних висновків. 

Проект регуляторного акта – рішення сільської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної  

ділянки по Миколаївській сільській раді на 2021 рік» відповідає принципам 

державної регуляторної політики визначеним у ст.4 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

зокрема розробником забезпечено дотримання принципів державної 

регуляторної політики під час розробки проекту регуляторного акта. Проект 

рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Миколаївській 

сільській раді на 2021 рік» внесено до плану діяльності сільської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік. Прозорість та 

врахування громадської думки забезпечується шляхом оприлюднення 

(10.04.2020) зазначеного проекту рішення, аналізу регуляторного впливу до 

нього та обов’язкового розгляду зауважень та пропозицій, наданих у 

встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх 

об’єднаннями. 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки по Миколаївській сільській раді на 2021 рік» відповідає 

вимогам, визначеним у ст.8 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема 

розробником дотримано вимоги щодо підготовки аналізу регуляторного 

впливу. 

 Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки по Миколаївській сільській раді на 2021 рік» 

викладений у друкованій формі, підписаний розробником проекту та разом з 

проектом оприлюднені відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на 

офіційному веб-сайті Миколаївської сільської ради у мережі Інтернет, про що 

надано відповідне повідомлення у газеті «Степова зоря» (10.04.2020). 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 



 За результатами розгляду проекту регуляторного акта – рішення 

сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Миколаївській сільській 

раді на 2021 рік» постійною комісією сільської ради з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та 

міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності встановлено, що 

проект регуляторного акта відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» та може бути внесений на розгляд Миколаївської сільської ради. 
 

 

Голова постійної комісії сільської ради 

з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного 

розвитку інвестицій та міжнародного 

співробітництва та регуляторної діяльності                      В.В. АНТІПОВ 
 


