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Про оприлюдненим проекту рішений ( лобідсько * Рижііиської сільської ряди
«І Іро ти і іісрдженни сіянок земельного нодяїку для фііичииж Ія юридичних осібна
2018 рік» н ядіиініст ря іивииж межяж Слобідсько —Рижііиської сільської ряди
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 Слобідсько - Рихтівськоі сільської ради повідомляв що
проект рішення Слобідсько - Рихтівськоі сільської ради «Про затвердження ставок
земельного податку для фізичних та юридичних осіб на 2018 рік» , аналіз його
регуляторного впливу та звіз про проведення базового відстеження даного проекту рішення
розміщено на офіційному сайті Камянець - Подільської райдержадміністрації
http://kprda.tfov.ua/ н розділі «Регуляторна політика» та на стенді, який знаходиться в
приміщенні сільської ради.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмовій формі для
узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільської ради в термін до ЗО червня
2017 року
. /й в і
за адресою: с. Слобідка - Рихтівська лровул. Лесі Українки, 2.

Про оприлюднення проекту рішення Слобідсько - Рихтівської СІЛЬСЬКІ
ради «Про затвердження ставок єдиного податку на 2018 рік»
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторне
політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень
пропозицій від фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет Слобідсько
Рихтівської сільської ради повідомляє що проект рішення Слобідсько
Рихтівської сільської ради «Про затвердження ставок єдиного податку н
2018 рік» , аналіз його регуляторного впливу та звіт про проведення базовог
зідстеження даного проекту рішення
розміщено на офіційному сайт
Кам’янець - Подільської райдержадміністрації http://kprda.gov.ua/ в розди
«Регуляторна політика» та на стенді, який знаходиться в приміщені
сільської ради.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмові
формі для узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільське
ради в термін до ЗО червня 2017 року

Про оприлюднення проекту рішення Слобідсько - Рихтівської сільської ра;
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельн
ділянки» на 2018 рік
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних
юридичних осіб виконавчий комітет Слобідсько —Рихтівської сільської ради повідомляє і
проект рішення Слобідсько - Рихтівської сільської ради «Про затвердження ставок податі
на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» на 2018 рік , аналіз йо
регуляторного впливу та звіт про проведення базового відстеження даного проекту рішені
розміщено на офіційному сайті Кам'янець - Подільської райдержадміністраї
http://kprda.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» та на стенді, який знаходиться
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

