ПРОТОКОЛ № 2
засідання постійної комісії Бурштинської міської ради
з питань реалізації державної регуляторної політики
03.05.2019 року
Бурштинська міська рада
Всього членів комісії: 9 (відповідно до рішення міської ради від 20.12.2018 року
№26/65 – 18)
Присутні:
1. Івасюк Л.Р. – депутат міської ради , голова комісії.
2. Рик В.Л. – депутат міської ради, член комісії.
3. Сенчина Т.М. - депутат міської ради, член комісії.
4. Бардашевський Р.Я. - депутат міської ради, член комісії.
5. Котів В.В. - депутат міської ради, член комісії.
6. Дулик І.О. - депутат міської ради, член комісії.
Відсутні:
1. Шкарпович М. В. - депутат міської ради , секретар комісії.
2. Карвацький І.З. – депутат міської ради, член комісії.
3. Бублінський В.В. - депутат міської ради, член комісії.
Запрошені:
1. Копаниця В.М. – начальник земельно-екологічного відділу.
2. Назар М.С. – начальник відділу економіки і промисловості.
3. Михайлишин М.Я. – головний спеціаліст юридичного відділу.

Порядок денний:
1. Про обрання особи для ведення протоколу засідання комісії.
2. Про розгляд проекту регуляторного акту “Про встановлення ставок та пільг зі
сплати земельного податку на території Бурштинської міської ради на 2020 рік”.
3. Про розгляд проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території
Бурштинської міської ради на 2020 рік».
4. Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання незалежно від
форм власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00
годин в межах території Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.

СЛУХАЛИ: 1. Про обрання особи для ведення протоколу засідання комісії.
ВИСТУПИВ:
Івасюк Л.Р. - запропонувала у зв’язку з відсутністю секретаря комісії Шкарповича М.В.
доручити підготовку протоколу засідання В.В. Котіву.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6; проти – 0; утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: доручити ведення протоколу засідання комісії Котіву В.В.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд проекту регуляторного акту “Про встановлення ставок
та пільг зі сплати земельного податку на території Бурштинської міської ради на
2020 рік”.
ВИСТУПИЛИ:
Івасюк Л.Р. - ознайомила присутніх з проектом регуляторного акту “Про встановлення
ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Бурштинської міської ради на
2020 рік” та надала слово для доповіді автору проекту – начальнику земельноекологічного відділу Копаниці В.В.
Копаниця В.В. – повідомив присутніх, що даний проект регуляторного акту розроблений
земельно-екологічним відділом; що додаток 1 до даного проекту – це ставки земельного
податку (розроблено відповідно до Класифікатора цільового використання земельних
ділянок), а додаток 2 – це пільги, які згідно податкового кодексу передбачені для
суб’єктів господарювання; що в даному проекті ставку земельного податку на 2020 рік для
юридичних осіб запропоновано збільшити на 1 (%нормативно-грошової оцінки) відносно
попереднього року (з 6.0 на 7.0); що проект даного регуляторного акту було розміщено на
офіційному сайті Бурштинської міської ради 13 березня 2019 року, зауважень та
пропозицій до проекту від фізичних та юридичних осіб не надходило; що 06.05.2019 року
відбудуться громадські слухання з метою обговорення даного проекту регуляторного
акту.
Івасюк Л.Р. – запропонувала ставку земельного податку для юридичних осіб збільшити до
10.0 (% нормативно-грошової оцінки).
Сенчина Т.М. – запропонувала підтримати дану пропозицію.
Михайлишин М.Я. – надала роз’яснення щодо порядку зміни ставок в запропонованому
проекті регуляторного акту та вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України, а також строків
прийняття рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку,
встановленого законодавством; звернула увагу присутніх на повноваження, обов’язки
комісії щодо формування експертного висновку про відповідність кожного проекту
регуляторного акту вимогам ст.ст. 4,8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; повідомила, що у разі зміни
ставок в сторону збільшення, відповідно до законодавства, автор регуляторного акту
повинен повернутися на початкову стадію розробки, провести всі відповідні розрахунки,
сформувати повний аналіз регуляторного впливу, знову опублікувати проект
регуляторного акту в новій редакції з НРВ та формуванням М-Тесту для обговорення і
т.д.; наголосила, що зміна ставок в сторону зменшення допускається; що рішення міської

ради щодо встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку і щодо
встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки повинні бути прийняті з повним проходженням процедури до 01.07.2019 року та
оприлюднені не пізніше 15.07.2019 року.
Сенчина Т.М. – задала питання щодо розрахунку ставок земельного податку.
Копаниця В.М. – повідомив, що ставки земельного податку розраховано відповідно від
нормативно-грошової оцінки, розмежовуються за видом цільового призначення земель з
урахуванням Податкового кодексу України.
Дулик І.О. – запропонував, узагальнюючи все вище сказане та враховуючи, що
запропонований проект регуляторного акту відповідає ст.ст. 4,8 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготувати
експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту.
Івасюк Л.Р. – поставила на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6; проти – 0; утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: підготувати експертний висновок щодо проекту регуляторного акту “Про
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Бурштинської
міської ради на 2020 рік”.

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
території Бурштинської міської ради на 2020 рік».
ВИСТУПИЛИ:
Івасюк Л.Р. - ознайомила присутніх з проектом регуляторного акту «Про встановлення
ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
території Бурштинської міської ради на 2020 рік» та надала слово для доповіді автору
проекту – начальнику відділу економіки та промисловості Назар М.С.
Назар М.С. - повідомила присутніх, що даний проект регуляторного акту розроблений
відділом економіки та промисловості; що проект даного регуляторного акту було
розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради 13 березня 2019 року,
зауважень та пропозицій до проекту від фізичних та юридичних осіб не надходило; що із
зміною розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2019 року розмір податку,
відповідно, збільшується у порівнянні з попереднім роком; що в проекті даного
регуляторного акту запропоновано збільшити ставку на нерухоме майно на 0,1 % з метою
збільшення надходження до міського бюджету; що міська рада зобов’язана встановити
ставки місцевих податків і зборів до 01.07.2019 року та оприлюднити прийняте рішення
до 15.07.2019 року з мето застосування даного рішення на наступний рік; що збільшуючи
відсоткову ставку, створюється більша фінансова можливість міської ради для
задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
Івасюк Л.Р. – запропонувала не збільшувати ставки податку на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки, що будуть введені в дію з 01.01.2020 року, оскільки розмір

мінімальної заробітної плати збільшується відносно попереднього року і як результат – на
власників нерухомого майна буде накладатися значне податкове навантаження.
Рик В.Л. – запропонував зменшити туристичний збір для готелів міста, оскільки діючий
туристичний збір значно перевищує вартість самого проживання в готелі.
Назар М.С. – повідомила, що за туристичний збір в даному проекті регуляторного акту не
йдеться, а щодо ставок, то вони можуть бути змінені в сторону зменшення за пропозицією
профільної комісії.
Івасюк Л.Р. – запропонувала, узагальнюючи все вище сказане та враховуючи, що
запропонований проект регуляторного акту відповідає ст.ст. 4,8 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготувати
експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту;
поставила на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6; проти – 0; утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: підготувати експертний висновок щодо проекту регуляторного акту «Про
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території Бурштинської міської ради на 2020 рік».
СЛУХАЛИ: 4. Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання
незалежно від форм власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з
22.00 до 10.00 годин
в межах території Бурштинської міської ради ІваноФранківської області.
ВИСТУПИЛИ:
Івасюк Л.Р. - ознайомила присутніх з проектом регуляторного акту «Про встановлення
заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вин столових суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (крім закладів
ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин в межах території
Бурштинської міської ради Івано – Франківської області» та надала слово для доповіді
автору проекту – головному спеціалісту юридичного відділу Михайлишин М.Я.
Михайлишин М.Я. - повідомила присутніх, що даний проект регуляторного акту
розроблений юридичним відділом; що проект даного регуляторного акту було розміщено
на офіційному сайті Бурштинської міської ради 5 квітня 2019 року; що 24.04.2019 року
було проведено консультації з представниками малого бізнесу м. Бурштин та с. Вигівка;
що зауважень та пропозицій до проекту від фізичних та юридичних осіб не надходило; що
07.05.2019 року відбудуться громадські слухання з метою обговорення даного проекту
регуляторного акту; що підготовка даного проекту регуляторного акту та АРВ
проводилася на підставі статистичних даних Національної поліції України та Державної
фіскальної служби України.
Сенчина Т.М. – запропонувала змінити часовий проміжок заборони на продаж
алкогольних напоїв.
Михайлишин М.Я. – зауважила, посилаючись на лист фінансового відділу міської ради,
що акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів зараховується до міського бюджету не розмежовуючись на алкоголь
та тютюн, а зараховується під одним кодом класифікації; що часовий проміжок буде
визначати рада при прийнятті рішення.
Дулик І.О. – задав запитання щодо того, хто буде здійснювати контроль за дотриманням
суб’єктами господарювання вимог законодавства та запропонованого проекту
регуляторного акту.
Михайлишин М.Я. – відповіла, що контроль за дотриманням законодавства повинна
здійснювати Національна поліція України.
Івасюк Л.Р. – запропонувала, узагальнюючи все вище сказане та враховуючи, що
запропонований проект регуляторного акту відповідає ст.ст. 4,8 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготувати
експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту;
поставила на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6; проти – 0; утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: підготувати експертний висновок щодо проекту регуляторного акту «Про
встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання незалежно від форм
власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин в
межах території Бурштинської міської ради Івано – Франківської області».

Протокол вів
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Голова комісії

Л. Р. Івасюк

