
 
Сімнадцятасесія 

Смолінської селищноїради 
сьомогоскликання 

Маловисківського районуКіровоградської області 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
       Від  12 липня2017р. №252 
смт.Смоліне 
 
Про встановлення на території Смолінської селищної ради  
плати за землю в частині земельного податку на 2018 рік 
 
       Керуючись ст.ст. 274, 277, 281, 282, 283 розділу ХII  Податкового  кодексу України, п.п 34, 
35 ч.1 ст.26 Законів України “Про місцеве самоврядування в України”, ст.6 та ст.7 Закону 
України  “Про плату за землю”,  селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. З 1 січня 2018 року на території Смолінської селищної ради встановити ставки 
земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведенов 
слідуючих розмірах: 

1.1 Землі житлової забудови-0,05 %; 
1.2 Землі громадського призначення – 0,5 % 

                        1.3 Землі промисловості -0,5 % 
  1.4 Землі технічної інфраструктури – 3% 
  1.5.Для сільськогосподарських угідь: 
                        1.5.1 Рілля- 0,3; 
                        1.5.2 Пасовища – 1 %; 
                        1.5.3 Сіножаті – 1%; 
                        1.5.4. Багаторічні насадження – 1%; 
  1.6 За землі житлової і громадської забудови: 
                       1.6.1  Під об’єктами торгівлі – 3 %; 
                       1.6.2  Під приватними гаражами – 1%; 
                       1.6.3 Іншого призначення – 3%. 
 

2.  Ставки податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, 
нормативну – грошову оцінку яких не проведено встановити за 1 га площі ріллі по 
Кіровоградській області в слідуючих розмірах: 

2.1 Для сільськогосподарських угідь (рілля, пасовища, сіножаті) –0,3%; 
2.2 Земля промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення – 5 %. 

 
3. З 1 січня 2018 року надати пільгу по сплаті земельного податку державним,  бюджетним 

установам,  які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. 
4. Копію даного рішення направити до Маловисківської об’єднаної державної 

податкової  інспекція ГУ  ДФС  у Кіровоградській області. 
5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань 

землекористування, екології, будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства. 

 
 

Селищний голова                                         Мазура М.М. 
 



 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

рішення Смолінської селищної ради 
«Про встановлення на території Смолінської селищної  ради плати за землю 

в частині земельного податку на 2018 рік» 
 

1. Визначення проблеми 

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям цього рішення, полягає у 
вдосконаленні плати за землю. 

Відповідно до статей 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить 
податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж - плата за землю, що 
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки. Суть полягає в 
тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення міського бюджету, 
що в свою чергу надає можливість здійснювати додаткове фінансування заходів міських 
програм та інших заходів, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, 
забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації 
підприємницької діяльності. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни Так. 

 
 

Держава Так. 
 

 

Суб’єкти господарювання, 
у тому числі суб’єкти 
малого підприємництва 

Так. 
 

 

 
Податкове законодавство не передбачає конкретного розміру ставок податку та 

орендної плати, а надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо їх 
встановлення в межах, визначених законодавством. Крім того, органи місцевого 
самоврядування наділені повноваженнями щодо встановлення пільг відносно певних категорій 
землевласників і землекористувачів. Тому, тільки відповідним рішенням селищної ради, 
ухваленим у терміни, визначені податковим законодавством України, можливо розв’язання 
визначеної проблеми. Інших механізмів, у тому числі й ринкових, спрямованих на її 
розв’язання, в Україні на сьогоднішній день не існує. 
 

2. Цілі державного регулювання 
Ціллю регулювання є встановлення ставок по земельному податку з врахуванням змін 

законодавства, інтересів як землевласників, так і землекористувачів, забезпечення ефективного 
використання земельних ділянок, рівних прав суб'єктів господарювання та збільшення обсягів 
надходжень до місцевою бюджету із застосуванням диференційного співвідношення між 
розміром земельного податку по земельних ділянках, які перебувають у постійному 
користуванні суб'єктів господарювання в залежності від виду господарської діяльності. 

Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері плати заземлю в 
частині земельною податку на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, 
єдиних ставок податку та їх диференціації по земельних ділянках, які перебувають у 
постійному користуванні суб’єктів господарювання, в залежності від функціонального 
призначення земельної ділянки. Проектом даного рішення передбачається приведення 
регуляторних актів у відповідність з вимогами діючого законодавства. 



3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1 
відмова від регулювання 
(неприйняття даного 
регуляторного акта) 

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки у разі не 
встановлення  рішенням органу місцевого самоврядування місцевих 
податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового 
кодексу України, такі податки і збори сплачуються платниками у 
порядку, встановленому Податковим кодексом України за 
мінімальними ставками, а плата за землю справляється із 
застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує 
бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за 
землю. 

Альтернатива 2 
встановлення земельного 
податку за користування 
земельними ділянками в 
залежності від розміру 
земельних ділянок та їх 
призначення 

Дасть можливість вирішити визначені проблеми в найбільш 
короткий термін та з найменшими витратами. Організація в інший 
спосіб формування податкових платежів по земельному податку 
лежить поза межами повноважень селищної ради. Досягнення 
встановлених цілей в межах повноважень органу місцевого 
самоврядування у галузі регулювання земельних відносин, 
визначених чинним законодавством, в будь якому випадку вимагає 
доповнення чинних нормативних актів селищної ради. Тому вона є 
прийнятною. Обраний спосіб с найефективнішим для досягнення 
цілей, так як пряме встановлення ставок по земельному податку 
повністю відповідає вимогам чинного законодавства, враховує 
максимальні та мінімальні розміри земельного податку, забезпечує 
диференціювання розмірів земельного податку по земельних 
ділянках, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання в залежності від виду діяльності, рівня 
рентабельності, Інших значимих показників. Не вимагає додаткових 
видатків селищного бюджету. Не створює додаткових вимог щодо 
дій суб’єктів господарювання. Несе мінімальний ризик впливу 
зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та 
суб'єктів господарювання. 
Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 
1 

Збільшення кількості суб’єктів  
господарювання за причини 
мінімальних розмірів податків і 
зборів 

- суттєве зменшення надходжень 
до селищного бюджету; 
- неможливість фінансування 
програм економічного та соціального 
розвитку селища; 
- зростання соціальної напруги. 
 

Альтернатива 
2 

- збільшення надходжень до 
селищного бюджету які можуть 
бути використані на виконання 
програм економічного та 
соціального розвитку; 
- забезпечення сталого розвитку 
селища; 
- зменшення соціальної напруги. 
 

- збільшення навантаження на 
працівників селищної ради; 
- витрати, 
пов’язанізізбільшеннямдокументообігу; 
- витратина розповсюдження та 
тиражуванняприйнятогорішення. 

 
 



Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 -відсутні - непрямі витрати полягають у 
зменшенні бюджетних коштів, 
які будуть спрямовані на 
соціально-економічний 
розвиток селища. 
Зменшення об’єму  реалізації 
соціальних програм. 

Альтернатива 2 реалізація  програм 
економічного та соціального 
розвитку, вирішення програм. 

Відсутні 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 
Кількість суб'єктів господарювання, що 
підпадають під дію регулювання, 
одиниць 

2 2 3 - 7 

Питома вага групи у загальній кількості, 
відсотків 

28,5 28,5 43 - Х 

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 - зменшення податкового 
навантаження; 
- значне зменшення розміру 
плати за землю в порівнянні з 
попереднім роком 

Бюджет залишиться без 
додаткових надходжень, 
пов'язаних зі сплатою 
податку, що в свою чергу не 
надасть можливості 
спрямувати додаткові витрати 
на створення сприятливих 
умов для залучення 
внутрішніх та зовнішніх 
інвестиційних коштів, 
інфраструктуру та 
благоустрій міста. 

Альтернатива 2 - встановлення чітких ставок 
земельного податку  
- прозорість дій органів 
місцевого самоврядування. 

Сплата податків. 

 
 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 
Альтернатива 1- відмова від регулювання 285870,00 

Альтернатива 2- встановлення земельного податку за 
користування земельними ділянками в залежності від розміру 
земельних ділянок та їх призначення 

571740,00 

 
 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 
цілей 

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

Бал результативності 
(за чотирибальною 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 
бала 



 
 

Рейтинг 
результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 
Альтернатива 1 1 1 Відсутність надходжень до 

селищного бюджету, 
підвищення соціальної 
напруги за причини 
погіршення якості життя 
членів громади 

Альтернатива 2 4 1 Наповнення бюджету, 
збереження кількості 
суб’єктів підприємництва, 
реалізація програм 
передбачених  планом 
соціально-економічного та 
культурного  розвитку 
селища Смоліне на 2018 рік 

 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи / причини відмови від 
альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 
Альтернатива 1 Не вибрана за причини недостатнього 

наповнення місцевого бюджету і, 
відповідно, реалізації  не всіх 
бюджетних програм 

Х  

Альтернатива 2 Ця альтернатива є найбільш 
привабливою за наступними 
причинами: 
- забезпечує наповнення місцевого 
бюджету; 
- дозволяє реалізувати бюджетні 
програми та соціальні проекти 
Недоліки цієї альтернативи – перехід 

Найбільшими зовнішніми 
ризиками є: 
- зміна діючого законодавства 
- підвищення рівня інфляції 

 

вирішення проблеми) системою оцінки) 
Альтернатива 1 2 Проблема наповнення селищного бюджету 

буде вирішена частково(надходження даних 
податків по мінімальних ставках), 
фінансуваннямісцевих програм розвитку 
будуть фінансуватись не в повній мірі. 
Витрати суб’єкта господарювання 
навпровадження даного регуляторного акту 
будуть на рівні витрат при Альтернативі 2, 
але сума сплачених ними податків буде 
меншою 

Альтернатива 2 4   Буде забезпечено збільшення наповнення 
селищного бюджету, фінансування в повній 
мірі запланованих заходів щодо соціального 
та економічного розвитку, 
вирішенняпроблем громади міста, дотримано 
вимоги податкового законодавства. 
Дана альтернатива є найбільш прийнятною. 



суб’єктів господарювання в «тінь» - 
легко виправляються та контролюються 
за причини не великої кількості 
суб’єктів господарювання та високою 
обізнаністю громадян зі справами 
громади. 

 
5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної 

проблеми 
Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання 

питання плати за землю на території Смолінської селищної ради згідно з основними 
положеннями Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 
році» 24.12.2015року  та зміцнення ресурсної бази селищного бюджету.  

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів: 
- оприлюднення регуляторного акта, з метою одержання зауважень і пропозицій від 

територіальної громади смт Смоліне; 
- затвердження рішення Смолінської селищної ради «Про встановлення на території 

Смолінської селищної  ради плати за землю в частині земельного на 2018 рік ”. 
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати 

або виконувати ці вимоги 
 

Смолінська селищна рада не несе бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
для суб’єктів великого і середнього підприємництва. 

Враховуючи, що регулювання стосується суб’єктів малого підприємництва (у загальній 
кількості більше 10 %) зроблено розрахунок М-тесту (додаток 2) 

 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Згідно вимог чинного законодавства строк дії регуляторного акта – один рік,із можливістю 
внесення змін до нього та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших 
необхідних випадках.  
 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження 
результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники: 
 

Показник  І 
квартал 

2018 

ІІ 
квартал 

2018 

ІІІ 
квартал 

2018 

ІV  
квартал 

2018 
Розмір надходжень до державного та місцевих 
бюджетів і державних цільових фондів, ГРН 

143060 146680 149750 132250 
 

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних 
осіб, на яких поширюватиметься дія акта 

7 7 7 7 

Розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами 
господарювання та/або фізичними особами, 
пов'язаними з виконанням вимог акта, грн 

143060 146680 149750 132250 
 

Час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням 
вимог акта 

Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання 
на сплату єдиного податку не збільшиться 



 
9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися шляхом здійснення 

моніторингу за:  
- рівнем надходжень від плати за землю до селищного бюджету;   
- станом фінансування програм соціально-економічного розвитку, сфери селищного 

господарства, залучення інвестицій у поліпшення території селища.  
Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до дня набрання 

чинності регуляторного акта. 
 Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення 

визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. 
  Періодичне відстеження не буде проводитись на підставі част.7 ст.10 Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 
 

Додаток 2 
до АРВ проекту рішення  

Смолінської селищної ради 
«Про встановлення на території 

Смолінської селищної  ради  
плати за землю в частині  

земельного податку на 2018 рік» 
 

 
ВИТРАТИ 

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, 
які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

Порядко
вий 

номер 

Витрати За перший рік 

1 Витрати на придбанняосновнихфондів, обладнання та приладів, 
сервіснеобслуговування, навчання/підвищеннякваліфікації 
персоналу тощо, гривень 

Х 

2 Податки та збори (змінарозміруподатків/зборів, 
виникненнянеобхідності у сплатіподатків/зборів), гривень 

550749,00 

3 Витрати, пов’язаніізведеннямобліку, підготовкою та 
поданнямзвітностідержавним органам, гривень 

Х 

4 Витрати, пов’язані з адмініструваннямзаходів державного нагляду 
(контролю) (перевірок, штрафнихсанкцій, виконаннярішень/ 
приписівтощо), гривень 

Х 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, 
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо), гривень 

Х 

6 Витрати на оборотніактиви (матеріали, канцелярськітоваритощо), 
гривень 

Х 

7 Витрати, пов’язанііз наймом додаткового персоналу, гривень Х 
8 Інше (уточнити), гривень Х 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з основних положень акта 

Всі суб’єкти малого підприємництва будуть 
проінформовані про рішення селищної ради шляхом: 
оприлюднення рішення на сайті селищної ради 



9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 550749,00 
10 Кількістьсуб’єктівгосподарювання великого та 

середньогопідприємництва, на яких буде поширенорегулювання, 
одиниць 

4 

11 Сумарнівитратисуб’єктівгосподарювання великого та 
середньогопідприємництва, на виконаннярегулювання 
(вартістьрегулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

550749,00 

 
 

Додаток 3 
до АРВ проекту рішення  

Смолінської селищної ради 
«Про встановлення на території 

Смолінської селищної  ради  
плати за землю в частині  

земельного податку на 2018 рік» 
 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ  
на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього 

підприємництва 
 

Процедура регулюваннясуб’єктів великого і 
середньогопідприємництва (розрахунок на одного 
типового суб’єктагосподарювання) 

Плановівитрати 
часу на 
процедуру 

Вартість часу співробітни-ка 
органу 
державноївладивідповідноїкатегорії 
(заробітна плата) 

Оцінкакількості 
процедур за 
рік, 
щоприпадають 
на одного 
суб’єкта

Обліксуб’єктагосподарювання, щоперебуває у 
сферірегулювання 

Х Х 

 Поточний контроль за суб’єктом господарювання, 
що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 

Х Х 

камеральні Х Х 

виїзні Х Х 
Підготовка, затвердження та опрацювання одного 
окремого акта про порушеннявимог регулювання 

Х Х 

Реалізація одного 
окремогорішеннящодопорушеннявимогрегулювання 

Х Х 

Оскарження одного 
окремогорішеннясуб’єктамигосподарювання 

Х Х 

Підготовказвітності за результатами регулювання Х Х 
Іншіадміністративніпроцедури Х Х 
Разом за рік Х Х 

 
Смолінська селищна рада не несе бюджетні витрати на адміністрування регулювання 

для суб’єктів великого і середнього підприємництва. 
 



Додаток 4 
до АРВ проекту рішення  

Смолінської селищної ради 
«Про встановлення на території 

Смолінської селищної  ради  
плати за землю в частині  

земельного податку на 2018 рік» 
 
 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест) 

 
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу 
регулювання 
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого 
підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для 
здійснення регулювання, проведено розробником у період з "17" квітня 2017р. по "05" травня 
2017р. 
 
Порядков
ий номер 

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі 

столи, наради, робочі 
зустрічі тощо), інтернет-

консультації прямі 
(інтернет-форуми, соціальні 

мережі тощо), запити (до 
підприємців, експертів, 

науковців тощо) 

Кількість 
учасників 

консультацій, 
осіб 

Основні результати консультацій 
(опис) 

1. робочі зустрічі 8 осіб: 
3 посадовці 
5 суб’єктів 

господарювання 

Доведено довідома СПД 
основніаспекти проекту 

регуляторного акта, 
наданіроз'ясненнящодо ставок, 

якіпропонуєтьсязатвердити.    
 
2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва: 
кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3 (одиниці); 
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, 
на яких проблема справляє вплив 43  (відсотки). 
 
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання 
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

Порядковий 
номер 

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік 
впровадження регулювання) 

1 Сплата земельного податку за земельну 
ділянку, нормативно-грошову оцінку яких 
проведено для землі житлової забудови 

454,14грн/га 

2 Площа земель житлової забудови у 
суб’єктів малого бізнесу  

- 

3 Сплата земельного податку за земельну 
ділянку, нормативно-грошову оцінку яких 
проведено для землі громадського 
призначення 

81,08грн/м² 



4 Площа земель громадського 
призначення,нормативно-грошову оцінку 
яких проведено, у суб’єктів малого бізнесу 

0,6264 га 

5 Сплата земельного податку за земельну 
ділянку, нормативно-грошову оцінку яких 
проведено для землі промисловості 

104,93грн/м² 

6 Площа земель промисловості, нормативно-
грошову оцінку яких проведено, у 
суб’єктів малого бізнесу 

- 

 
7 

Сплата земельного податку за земельну 
ділянку, нормативно-грошову оцінку яких 

проведено для с/г угідь 

3,90грн/м² 

8 Площа земель с/г угідь нормативно-
грошову оцінку яких проведено, у 
суб’єктів малого бізнесу 

- 

9 Сплата земельного податку за межами 
населеного пункту, нормативно-грошову 
оцінку яких не проведено для земель 
промисловості 

32095,38грн/га 

10 Площа земель за межами населеного 
пункту, нормативно-грошову оцінку яких 
не проведено, у суб’єктів малого бізнесу 

0,76 га 

11 РАЗОМ, грн. 20991,00 грн. 

 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва 

Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не передбачаються. 
 
4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на 
виконання вимог регулювання 
 
Порядковий 

номер 
Показник Перший 

рікрегулювання 
(стартовий) 

За 
п’ятьроків 

1 Оцінка “прямих” витратсуб’єктів малого 
підприємництва на виконаннярегулювання 

20991,00 грн. - 

2 Оцінкавартостіадміністративних процедур для 
суб’єктів малого 
підприємництващодовиконаннярегулювання та 
звітування 

- - 

3 Сумарнівитрати малого підприємництва на 
виконаннязапланованого  регулювання 

20991,00 грн. - 

4 Бюджетнівитрати  на 
адмініструваннярегулюваннясуб’єктів малого 
підприємництва 

- - 

5 Сумарнівитрати на 
виконаннязапланованогорегулювання 

20991,00 грн. - 

 
 
5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо 
запропонованого регулювання 



На основі аналізу статистичних даних, що надані виконавчим комітетом селищної ради, 
визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і 
впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно. 

 

 

Селищний голова                                                           Мазура М.М. 

 

 


