
 

         Проєкт № 1508 
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від "____" _________ 2023 року      № ______ 

 

Про доповнення Плану діяльності  

Кропивницької  міської   ради 

з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтею 32 Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності", Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Доповнити План діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2023 рік, затверджений рішенням 

Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1446 пунктом 2 

(додається). 

 

 

 

Секретар міської ради  Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради 

"____" _________ 2023 року № ____ 

 
Доповнення до Плану діяльності Кропивницької міської ради  

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

 

 

№ 

з/

п 

 

 
Вид проєкту 

 

 
Назва проєкту 

 

 
Цілі прийняття проєкту 

 

Строки 
підготовки 

проєкту 

Назва виконавчого 

органу Кропивницької 

міської ради, 

відповідального за 

розробку 

регуляторного акта 

2. Рішення 

Кропивницької  

міської  ради 

Про встановлення 

ставок та податкових 

пільг зі сплати 

земельного податку 

на території 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади   

 

Встановлення ставок та пільг зі сплати 

земельного податку відповідно до вимог 

Податкового кодексу України. 

Забезпечення надходжень до бюджету 

Кропивницької міської територіальної 

громади.  

Визначення економічно обґрунтованих 

ставок земельного податку. 

Диференціація ставок в залежності від 

функціонального призначення земельної 

ділянки.  

І півріччя 

2023 року 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Кропивницької міської 

ради 

 

 

Т.в.о. директора департаменту 

з питань економічного розвитку           Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради "Про доповнення 

Плану діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік" 

 

 Законодавство України 

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 26).  

 Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" (статті 7, 32). 

  

 Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 Проєкт рішення підготовлений на виконання статті 7 Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності", на підставі звернення управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради                   

від 08 лютого 2023 року № 144.   

  

 Ціль прийняття  

 Забезпечення інформування громадськості про підготовку проєкту 

регуляторного акта – рішення Кропивницької міської ради "Про встановлення 

ставок та податкових пільг зі сплати земельного податку на території 

Кропивницької міської територіальної громади". Основною метою проєкту 

регуляторного акта буде: 

 встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку відповідно до 

вимог Податкового кодексу України; 

 забезпечення надходжень до бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади; 

 визначення економічно обґрунтованих, справедливих ставок земельного 

податку та диференціація їх в залежності від функціонального призначення 

земельної ділянки. 

 

 Результати розгляду постійними комісіями та виконавчим комітетом  

 Проєкт рішення буде розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 

економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

регуляторної політики для погодження внесення його на розгляд міської ради.  

 

 Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення 

 Реалізація проєкту рішення не потребує додаткових матеріальних і 

фінансових витрат з міського бюджету.  

 

 

 

Т.в.о. директора департаменту з  

питань економічного розвитку                                              Тетяна ЛОМОВА 
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