
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 70  

 
 
від 30 березня 2020 року 
 
Про проведення консультацій з громадськістю 

щодо проектів регуляторних актів про встановлення 
місцевих податків та зборів на 2021 рік  

 
 

 Відповідно до Положення про порядок проведення Музиківською сільською радою 
консультацій з громадськістю з питань місцевого значення, керуючись пунктом 20 частини 
третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Створити робочу групу для організації та проведення консультацій з громадськістю 
щодо проектів рішень про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік, у 
складі: 
1.1. Лебедєва А.М. 
1.2. Гордовенко В.П. 
1.3. Ртіщева В.С. 
1.4. Погрібна Л.С. 
1.5. Котова Н.М. 

2. Провести консультації з громадськістю щодо проектів рішень про встановлення 
місцевих податків та зборів на 2021 рік у період з 01 квітня по 7 травня 2020 року  

3. Опублікувати на офіційному сайті проекти рішень та Повідомлення про оприлюднення 
проектів рішень Музиківської сільської ради(додається). 

4. Робочій групі забезпечити опрацювання зауважень та пропозицій учасників 
консультацій до 8 травня 2020 року; 

5. Секретарю сільської ради включити розгляд проектів рішень про встановлення 
місцевих податків та зборів на розгляд чергового засідання сільської ради; 

6.  Секретарю сільської ради забезпечити розгляд проектів та результатів консультацій 
постійною депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету та управління комунальною власністю. 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
 

 
Сільський голова         С.Н. Лейбзон 



Повідомлення про оприлюднення проектів рішень Музиківської сільської ради «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», «Про встановлення 
ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»,  «Про 
встановлення  єдиного податку на 2021 рік», «Про встановлення транспортного податку на 
2021 рік» та «Про встановлення  туристичного збору на 2021 рік» 
 
Проект рішення сесії Музиківської сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати земельного податку на 2021 рік» розроблено бухгалтерсько-фінансовим відділом 
Музиківської сільської ради.   Проектом регуляторного акта передбачається встановити 
ставки податку на земельні ділянки, які забезпечили б надходження до місцевого бюджету 
для реалізації місцевих програм. 
 
Проект рішення сесії Музиківської сільської  ради «Про встановлення ставок податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік» бухгалтерсько-фінансовим 
відділом Музиківської сільської ради. Проектом регуляторного акта передбачається 
встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які 
забезпечили б надходження до місцевого бюджету для реалізації місцевих програм. 
 
Проект рішення сесії Музиківської сільської ради  «Про встановлення  єдиного податку на 
2021 рік» розроблено бухгалтерсько-фінансовим відділом Музиківської сільської ради. 
Проектом регуляторного акта передбачається створити рівні права і можливості для всіх 
фізичних осіб - підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на території 
Музиківської сільської територіальної громади та  забезпечити надходження до загального 
фонду місцевого бюджету, що забезпечить фінансування програм. 
 
Проект рішення сесії Музиківської сільської ради  «Про встановлення  транспортного 
податку на 2021 рік» розроблено бухгалтерсько-фінансовим відділом Музиківської сільської 
ради. Проектом регуляторного акта передбачається виконати вимоги чинного законодавства 
та  забезпечити надходження до загального фонду місцевого бюджету, для виконання 
програми соціально-економічного розвитку Музиківської сільської територіальної громади.   
 
Проект рішення сесії Музиківської сільської ради  «Про встановлення  туристичного збору 
на 2021 рік» розроблено бухгалтерсько-фінансовим відділом Музиківської сільської ради. 
Проектом регуляторного акта  встановити ставки туристичного збору та отримати відповідні 
надходження до місцевого бюджету для забезпечення фінансування програм. 
 
Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них розміщені  на 
офіційному сайті Музиківської сільської громади https://muzykivskaotg.gov.ua   у розділі 
“Документи” – тег документу  “Регуляторна діяльність”. 
 
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 Музиківської сільської ради за адресою:  75023, с. Музиківка, вул. 40 років 
Перемоги,  35, кабінет секретаря сільської ради;  E-mail: muz-rada@meta.ua або за телефоном 
56342. 
 
Зауваження та пропозиції приймаються до 8 травня 2020 року письмовому, електронному 
та/або усному вигляді. 
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