
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного  акта  

рішення сесії Великодимерської селищної ради VІІ скликання:  «Про встановлення 

місцевих податків та розмірів їх ставок на території Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік" 

 

Відповідно до положень Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV та Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб, управління фінансів Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області  повідомляє про оприлюднення проекту 

регуляторного акта «Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на 

території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік". 

 

Стислий зміст регуляторного акта 

 

Проект рішення сесії Великодимерської селищної ради «Про встановлення місцевих 

податків та розмірів їх ставок на території Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік», який передбачає встановлення ставок земельного податку за 

використання земельних ділянок та перелік пільг,  встановленя ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які забезпечили б надходження до 

місцевого бюджету для реалізації місцевих програм, створення рівних прав і можливостей 

для всіх фізичних осіб-підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на 

території Великодимерської ОТГ та забезпечити надходження до загального фонду 

місцевого бюджету, що забезпечить фінансування програм. Проектом регуляторного акта 

передбачається виконання вимог чинного законодавства та забезпечення надходження до 

загального фонду місцевого бюджету, для виконання програми соціально-економічного 

розвитку Великодимерської ОТГ. 

 

Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них будуть 

розміщені на сайті Великодимерської селищної ради: www.vdsr.gov.ua 

 

Основною метою розроблення документа є забезпечення надходжень до бюджету 

Великодимерської селищної ради та виконання вимог Податкового кодексу України. 
 

Запрошуємо Вас до співпраці щодо внесення зауважень та пропозицій до даних 

проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу до них. Зауваження та 

пропозиції надаються до Великодимерської селищної ради за адресами: 

- E-mail:  otg@vdsr.gov.ua 

- 07442, Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1 

- Телефон (04594) 6-76-00, 6-75-98   

 

Зауваження та пропозиції приймаються до «10» травня 2020 року.  
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