
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

громадських слухань на тему: 

 

1. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бурштинської міської 

територіальної громади 

05.04.2021 м. Бурштин  

Місце проведення слухань: актовий зал будинку культури імені Т.Шевченка 

вул.С.Бандери буд.60 м. Бурштин.  

Присутні: Учасники громадських слухань 12 членів Бурштинської територіальної 

громади в кількості 12 осіб (список – у додатку 1 до цього протоколу)  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Обрання голови та секретаря слухань.  

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.  

3. Ознайомлення з матеріалами .  

СЛУХАЛИ: Ольгу Петровську начальника фінансового відділу Бурштинської міської 

ради, яка запропонувала обрати голову та секретаря слухань.  

 1. Про обрання голови та секретаря слухань.  

 ВИСТУПИЛИ: Ростислав Стасько, який запропонував обрати головою слухань 

Ольгу Петровську та секретарем слухань Оксану Ковальчук.  

 ГОЛОСУВАЛИ:  

“За” 12;  

“Проти” -;  

“Утримались” -;  

“Не голосували” ;  

“Всього було присутніх під час даного голосування - 12;  

 УХВАЛИЛИ:  

1. Обрати голову слухань: 

 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові  

Рік  

народження 

Домашня адреса 

Петровська  1977 с. Демянів  



Ольга Іванівна  

2. Обрати секретарем слухань:  

Прізвище, ім’я,  

по-батькові  

Рік  

народження 

Домашня адреса 

Ковальчук 

Оксана Василівна 

1977 

 

М.Бурштин 

 

2.Затвердження порядку денного та регламенту слухань 

 СЛУХАЛИ: голову слухань, яка ознайомила всіх присутніх з регламентом 

слухань. 

 ВИСТУПИЛИ:  

Ростислав Стасько, який запропонувала підтримати даний регламент слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

“За” 12;  

“Проти” -;  

“Утримались” -;  

“Не голосували” ;  

“Всього було присутніх під час даного голосування - 12;  

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок денний громадських слухань: 

 1. Обрання голови та секретаря слухань.  

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.  

3. Ознайомлення з матеріалами. 

3.1.Надання запитань,  пропозицій учасниками громадських слухань. 

 СЛУХАЛИ: 1. Голову слухань, яка ознайомила всіх присутніх, щодо питання, яке 

виноситься на громадські слухання відповідно до розпорядження міського голови 

від 02.04..2021 № 169 «Про проведення громадських слухань» даний проєкт 

регуляторного акту розроблений фінансовим відділом Бурштинської міської ради 

та оприлюднений  для ознайомлення, пропозицій та зауважень громадськості на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради з 04.03.2021 по 05.04.2021 року.  

На час проведення громадських слухань даний проект набрав 77 переглядів 

3.Запитання до доповідача. 

1) Наталія Василищук – Які ставки єдиного податку 1 та 2 групи діють на 2021 рік 

та пропонуються на 2022 рік. Відповідь: Ольга Петровська ставки єдиного податку 

1 групи 10%, 2 групи 20% , пропонується  1 групи 10%, 2 групи 18%. 



 2) Ігор Карвацький – Які пом’якшувальні заходи для малого підприємництва 

пропонуються розробником проєкту регуляторного акту. Відповідь: Ольга Петровська 

пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва є встановлення 

менших розмірів ставок місцевих податків і зборів.  

Враховуючи доповідь, запитання учасників громадських слухань Наталія Василищук 

запропонувала прийняти наступну резолюцію: 

1. Прийняти до відома інформацію начальника фінансового відділу Бурштинської 

міської ради Ольги Петровської «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Бурштинської міської територіальної громади» 

2. За результатами громадських слухань проєкт регуляторного акту «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Бурштинської міської 

територіальної громади» винести на розгляд Бурштинської міської ради. 

3. ГОЛОСУВАЛИ:  

4. “За” 12;  

5. “Проти” -;  

6. “Утримались” -;  

7. “Не голосували” ;  

8. “Всього було присутніх під час даного голосування - 12;  

 

 

 

 

 

 

 

Голова слухань         Ольга Петровська 

 

 

Секретар слухань       Оксана Ковальчук 

 


