
Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкту 
рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 
території Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади 

2021 рік» та аналізу його регуляторного впливу 

1. Орган місцевого самоврядування, який проводить обговорення: 

Баштанська міська рада 

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення: 

Про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту рішення міської ради 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської 
ради об’єднаної територіальної громади 2021 рік» та аналізу його 
регуляторного впливу. 

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 
поширюватиметься дія прийнятого рішення: 

‒ орган місцевого самоврядування; 

‒ суб’єкти підприємницької діяльності; 

‒ жителі громади. 

4. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених 
соціальних груп населення та заінтересованих сторін: 

‒ публікація інформації з аналізом регуляторного впливу та додатками до 
проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 
Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади 2021 рік», можна 
ознайомитися на офіційному сайті Баштанської міської ради за електронною 
адресою: https://bashtanskaotg@gov.ua 

5. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи: 

Завідувач сектору доходів фінансового відділу виконавчого комітету міської 
ради ‒ Лілія ІЛЬЧУК. 

6. Відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на 
консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які 
беруть участь в консультації: 

Строк отримання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта 
становить 1 (один) місяць з дня його оприлюднення в друкованих ЗМІ. 

З аналізом регуляторного впливу та додатками до проєкту рішення можна 
ознайомитися на офіційному сайті Баштанської міської ради в мережі 

https://bashtanskaotg@gov.ua/


Інтернет: https://bashtanskaotg@gov.ua у додатку «Корисна інформація» в 
розділі «Регуляторна політика». 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у 
письмовій формі за поштовою адресою: м. Баштанка вул. Героїв Небесної 
Сотні,38. (фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради та відділ з 
питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
виконавчого комітету Баштанської міської ради); 

‒ або за телефоном  (05158) 2 67 48; 2 -76-49. 

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: 

Результати обговорення будуть оприлюдненні до 21 травня 2020 року на 
офіційному сайті Баштанської міської ради, у розділі «Регуляторна політика». 

https://bashtanskaotg@gov.ua/

