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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від " " 2021 року №    
 

Про доповнення Плану діяльності 

Кропивницької міської ради 

з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік 

 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України ʺПро місцеве самоврядування в Україніʺ та статтею 32 Закону 

України ʺПро засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльностіʺ, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Доповнити План діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2020 року № 34, пунктами 2, 3, 4, 5 

(додаються). 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради 

від " " 2021 року №    
 

 

Доповнення до ПЛАНУ 

діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 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 пільг податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки   

Встановлення ставок та 

пільг податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

відповідно до вимог 

Податкового кодексу 

України 

Квітень - 
липень  

2021 року 

Департамент з питань 
економічного розвитку 
Кропивницької міської ради 

3. Рішення Кропивницької 

міської ради 

Про встановлення ставок 

єдиного податку   

Встановлення ставок 

єдиного податку відповідно 

до вимог Податкового 

кодексу України 

Квітень - 
липень 

2021 року 

Департамент з питань 
економічного розвитку 
Кропивницької міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

4. Рішення Кропивницької 

міської ради 

Про встановлення  ставок 

туристичного збору   

Встановлення ставок 

туристичного збору 

відповідно до вимог 

Податкового кодексу 

України 

Квітень - 
липень  

2021 року 

Департамент з питань 
економічного розвитку 
Кропивницької міської ради 

5.  Рішення 

Кропивницької 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про розміщення 

стаціонарних тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

Встановлення механізму 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької 

діяльності  

Квітень - 
липень  

2021 року 

Департамент з питань 
економічного розвитку 
Кропивницької міської 
ради 

 

 

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку                                                                                                                                             Ніна РАХУБА 
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