
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                                           

      м. Лиман    

 

04.10.2021          №  376 
 

Про проведення консультацій з 

громадськістю у формі  

публічного громадського 

обговорення 

 

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

27.01.2021 № 7 “Про орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

Лиманської ОТГ на 2021 рік”, керуючись ст. 48 глави 14 розділу ІІ та Додатком 3 

Статуту Лиманської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 

Лиманської міської ради від 23.12.2016 № 7/22-987 “ Про затвердження Статуту 

Лиманської об’єднаної територіальної громади”, п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”: 
1. Провести з 04 жовтня по 02 листопада 2021 року консультації з громадськістю у 

формі публічного громадського обговорення на тему: “Обговорення проєкту рішення 

міської ради “Про встановлення ставок єдиного податку на території Лиманської  міської 

територіальної громади”, оприлюдненого 04.10.2021 на офіційному сайті Лиманської 

міської ради в розділах: “Прозора влада” - “Регуляторна політика” - “Проекти 

регуляторних актів” та “Прозора влада” - “Консультації з громадськістю” ; 

2. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради Арматовій В.С. забезпечити інформування громадськості про проведення 

публічного громадського обговорення шляхом публікації оголошення на веб-сайті 

Лиманської міської ради (додається). 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                             

 



                                                                                                            Додаток  

                                                                                              Розпорядження  

                                                                                               Міського голови  

                                                                                                      04.10.2021 № _376_ 

 

Оголошення про проведення консультації з громадськістю.  

Виконавчий комітет Лиманської міської ради з 04.10.2021 по 02.11.2021 проводить 

консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення за 

темою: 

- “Обговорення проєкту рішення “Про встановлення ставок єдиного податку на 

території Лиманської міської територіальної громади”; 

Відповідно до Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами, 

Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”, з метою приведення рішень міської ради у відповідність до діючого 

законодавства, розроблено проєкт рішення “Про встановлення ставок єдиного 

податку на території Лиманської міської територіальної громади” та відповідний 

Аналіз регуляторного впливу.  

Проєкт рішення та Аналіз регуляторного впливу попередньо розглянуті на постійній 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики. 

Протягом п’яти днів з моменту опублікування цього повідомлення на сайті міської 

ради krliman.gov.ua в розділах: “Прозора влада” - “Регуляторна політика” - 

“Проекти регуляторних актів” та “Прозора влада” - “Консультації з 
громадськістю” буде розміщено проєкт рішення та Аналіз регуляторного впливу. 

Зауваження та пропозиції Ви можете надсилати до 02.11.2021:  

- на приймальню міського голови за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46, 

приміщення виконавчого комітету міської ради, ІІ поверх; 

- у письмовому вигляді до загального відділу виконавчого комітету міської ради 

м.Лиман, вул. Незалежності, 46, приміщення виконавчого комітету міської ради, І 

поверх; 

 - на електронні пошти: rada@krliman.gov.ua (Лиманська міська рада), liman-

ekonotd@ukr.net  (відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

міської ради).  

Консультації з питання, що винесено на обговорення, надаються за тел. 4-12-39, 4-23-

01 (відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, каб. 308). 

Відповідальна особа Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради, тел. 4-12-39, 4-23-01 

Виконавчий комітет міської ради.  

 

Оголошення розроблено 

відділом економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради Г. С. Андрєєва 

 

Керуючий справами О.В. Погорелов 


