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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення проекту рішення Грушківської сільської ради
«Про затвердження ставок єдиного податку на 201Н рік »
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної йолі гики у
сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та
юридичних осіб виконавчий комітет Подільської сільської ради новідомляг що проект
рішення Грушківської сільської ради «І Іро затвердження ставок єдиного нодаїку на 2018 рік
», аналіз його регуляторного впливу та звіт про проведення базового відстсження даного
проекту рішення розміщено на офіційному сайті Кам'янсць-І Іодільської
райдержадмінісгранії http://kprda.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» та на стенді,
який знаходиться в приміщенні сільської ради.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмовій формі для
узаг альнення та представлення на розі ляд чергової сесії сільської ради в термія до 30 червня
2017 року
за адресою; провулок Парковий, 10 с. І рушка
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про оприлюднення проекту ріш ення Груш ківської сільської ради
“ Про встановленню податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів
житлової та нежитлової нерухомості на території Грушківської
сільської ради на 2018 рік
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет Груш ківської сільської ради повідомляє що
проект рішення Г рушківської сільської ради “ Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне
від
земельної
ділянки
для
об'єктів
житлової
та
нежитлової
нерухомості
на
території
Грутпківської
сільської ради на 2018 рік “ . аналіз його регу ляторного впливу та звіт про проведенні

базового відстеження даного проекту рішення розміщено на офіційному сайті Кам'янець
Подільської райдержадміністрації http:/ kprdagov.ua в розділі «Регуляторна політика» та ш
стенді, який знаходиться в приміщенні сільської ради.

Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмовій формі д
узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільської ради в термін до ЗО черв
2017 року
за адресою: провулок Парковий. 10 с. Г рушка .
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ПОВІДОМЛЕННЯ
П р о о п р и л ю д н ен н я п р оек ту р іш ен н я Г р у ш к ів сь к о ї с іл ь сь к о ї ради «Про
встановлення на території Грушківської сільської ради плати за землю та затвердження
Порядку її справляння на 2018 рік».
В ідповідно д о ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади держ авної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» з м етою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет Грушківської сільської ради повідомляє що
проект рішення Г р уш к ів сь к ої сільської ради «Про встановлення на території Грушківської
сільської ради плати за землю та затвердження Порядку її справляння на 2018 рік», аналіз
його регуляторного впливу та звіт про проведення базового відстеження даного проекту
рішення розміщено на офіційному сайті Кам’янець-Подільської райдержадміністрації
http://kprda.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» та на стен ді, який знаходиться в
приміщ енні сіл ь сь к ої ради.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмовій формі д?
узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільської ради в термін до 30 черв1
2017 року
за адресою:провулок Парковий, 10 с. Грушка

