
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради місцевого економічного розвитку 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

28.04.2021 року          № 1 

  Присутні: 

ВУСИК  

Світлана Миколаївна 

- заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради  

 

МИКИТЬОН  

Людмила Олександрівна  

 

 

- начальник відділу з питань економічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради  

 

МЕЛЬНИК  

Юрій Миколайович 

- заступник начальника відділу з питань економічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради  

 

ШЕРСТЮК  

Ірина Олександрівна  

- головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради 

 

РИБАЛКО  

Мирослава Петрівна 

 

- депутат селищної ради, членкиня ГО «Агенція 

місцевого розвитку-17» 

 

РИБАЛКА  

Віталій Іванович 

- депутат селищної ради, фізична особа - підприємець  

смт Слобожанське 

 

АЛЕКСАНДРОВА 

Надія Михайлівна 

- фізична особа - підприємець с. Олександрівка 

 

 

ЛОЗОВИЙ  

Ярослав Олександрович 

- фізична особа - підприємець с. Партизанське 

 

 

КУР’ЯТА  

Валентина Іванівна 

 

- фізична особа - підприємець с. Степове 

 

 

ДРИВАЛЬ 

Олександр Володимирович 

 

- фізична особа - підприємець с. Балівка 

 

 

ЧУМАСОВА 

Марина Миколаївна 

 

- експерт з питань оподаткування 

 

ШАБЛИКО 

Ігор Петрович 

 

- експерт з питань аграрного сектору 

 

КОНДРАТИНСЬКИЙ 

Олександр Сергійович 

 

- кандидат наук з державного управління, програмний 

спеціаліст програми USAID DOBRE 

 
 

 



Запрошені: 

САКУН С.В. - начальник відділу земельних відносин, комунальної 

власності та охорони навколишнього середовища 

виконавчого комітету селищної ради 

ДЕМЧЕНКО М.В.   - начальник фінансового відділу селищної ради 

ІВЧЕНКО В.В.   - головний спеціаліст фінансового відділу селищної ради 

 

Порядок денний:  

1. Обрання голови, заступника голови та секретаря Координаційної ради місцевого 

економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади.   

2. Обговорення проектів регуляторних актів про встановлення ставок місцевих 

податків та зборів на території Слобожанської селищної територіальної громади на 2022 рік. 

 3. Обговорення концептуальної заявки на участь у конкурсному відборі в рамках 

Ініціативи Європейського союзу «Мери за економічне зростання» - Створення інноваційної 

системи постачання, переробки та дистрибуції сільськогосподарської продукції «Зі 

слобожанського двору». 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Вусик С.М. розповіла присутнім про мету створення, функції, порядок роботи  

Координаційної ради МЕР Слобожанської ТГ (далі – КР МЕР). Так, на КР МЕР покладається 

впровадження проектів Плану МЕР, підвищення економічного потенціалу територіальної 

громади, врахування інтересів бізнесу, громадськості та місцевої влади.  

Вусик С.М. запропонувала краще познайомитися з новим складом Координаційної 

ради МЕР, представивши особисто свій досвід, який має зв'язок з діяльністю в раді.  

На першому засіданні запропоновано обрати голову, заступника голови та секретаря 

Координаційної ради МЕР. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Мельник Ю.М. запропонував обрати головою Координаційної ради - Шаблико І.П. 

(експерт з питань аграрного сектору). 

Шаблико І.П. запропонував обрати заступником голови – Чумасову М.М. (експерт з 

питань оподаткування). 

 Рибалко М.П. запропонувала обрати секретарем Координаційної ради МЕР – 

Микитьон Л.О. (начальник відділу з питань економічного розвитку та інвестицій виконавчого 

комітету селищної ради - відповідальний підрозділ за координацію роботи з місцевого 

економічного розвитку).  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати головою Координаційної ради МЕР – Шаблико І.П. 

2. Обрати заступником голови Координаційної ради МЕР – Чумасову М.М. 

3. Обрати секретарем Координаційної ради МЕР – Микитьон Л.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (13 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

2. СЛУХАЛИ: 



Вусик С.М. повідомила про необхідність обговорення проектів регуляторних актів із 

встановлення місцевих податків і зборів на території Слобожанської селищної територіальної 

громади на 2022 рік, зокрема: земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від  

земельної ділянки, єдиного податку, туристичного збору. 

Прийняття цих регуляторних актів є надважливим питанням, поскільки місцеві податки 

і збори є важливою ланкою в структурі власних доходів бюджету територіальної громади. 

Саме від їх рівня залежить стан реалізації функцій та делегованих повноважень, які відповідно 

до законодавства є обов'язковими до виконання органами місцевого самоврядування.  

Так, надходження місцевих податків та зборів спрямовуються на забезпечення 

діяльності бюджетних установ громади, реалізацію інфраструктурних проектів, виконання 

заходів місцевих цільових програм громади тощо. 

 Світлана Вусик пояснила присутнім, що у 2020 році при дооб’єднанні громади до її 

складу ввійшли ще 3 сільські ради, які затвердили свої ставки, в більшості менші за діючі в 

Слобожанській ТГ. Тож, у відповідності до Податкового кодексу України, в 2021 році суб’єкти 

підприємницької діяльності та фізичні особи старостинських округів громади сплачують 

місцеві податки і збори за ставками, прийнятими рішеннями сільськими радами у попередніх 

роках.  

 На 2022 рік планується приведення ставок місцевих податків і зборів до однакових 

розмірів по всій території громади, в залежності від виду цільового призначення земель, 

класифікації будівель та споруд тощо. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сакун С.М. детально ознайомила присутніх з проектом регуляторного акта «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Слобожанської 

селищної територіальної громади».  

Особливу увагу було зосереджено на результатах порівняльного аналізу діючих ставок 

по старостинських округах,  Слобожанській ТГ та запропонованими до прийняття ставок на 

2022 рік. 

Івченко В.В. ознайомила присутніх з проектами регуляторних актів «Про 

встановлення ставок та пільг на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Слобожанської селищної територіальної громади», «Про встановлення ставок єдиного 

податку на території Слобожанської селищної територіальної громади», «Про встановлення 

туристичного збору на території Слобожанської селищної територіальної громади».  

Шаблико І.П. запропонував обговорити розміри ставок місцевих податків і зборів  із 

зацікавленими особами по своїх старостинських округах. Узагальнені результати 

систематизувати та винести на громадське обговорення. 

 Микитьон Л.О. запропонувала членам КР МЕР детально ознайомитися з  

роздатковими матеріалами, що стосуються встановлення ставок місцевих податків і зборів.  

 Також проекти регуляторних актів оприлюднено на офіційному сайті селищної ради в 

розділі «Підприємництво/Регуляторна діяльність/Проєкти регуляторних актів». 

У разі доповнень та зауважень до розмірів ставок місцевих податків і зборів надати 

письмові обґрунтування до них. 

 Запропоновані зауваження та пропозиції до розмірів ставок місцевих податків і зборів 

будуть винесені на громадське слухання, проведення якого заплановане наприкінці травня 

2021 року.      

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Запропонувати членам КР МЕР детально ознайомитися з матеріалами щодо 

встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Слобожанської ТГ.  

2. Обговорити питання встановлення ставок місцевих податків і зборів із зацікавленими 

особами у старостинських округах громади. 

3. У разі доповнень та зауважень надати письмові обґрунтування до змін. 



4. Зауваження та пропозиції членів Координаційної ради МЕР до розмірів ставок 

місцевих податків і зборів винести на громадське слухання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (13 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

 Вусик С.М. запропонувала обговорити концептуальну заявку для участі в конкурсному 

відборі в рамках Ініціативи Європейського союзу «Мери за економічне зростання» - 

Створення інноваційної системи постачання, переробки та дистрибуції сільськогосподарської 

продукції «Зі слобожанського двору». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Мельник Ю.М. презентував декілька варіантів проектів майбутнього торгівельного 

ринку за адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, 28 (колишній оптово-роздрібний магазин 

Rainford).  

Концептуальна заявка для участі в конкурсному відборі в рамках Ініціативи ЄС «Мери 

за економічне зростання» («Створення інноваційної системи постачання, переробки та 

дистрибуції сільськогосподарської продукції «Зі слобожанського двору») стосується 

здебільшого ренавації будівлі, облаштування критого ринку та місця для оптової торгівлі на 

прилеглій території.  

Даний проект дозволить вирішити проблему існування стихійних ринків, забезпечити 

упорядкування на території смт Слобожанське тимчасових споруд та малих архітектурних 

форм, сприяти подальшому розвитку економіки в громаді тощо. 

Крім того, дана концептуальна записка передбачає створення логістично-переробного 

торгівельного центру (фуд-процесінговий хаб) для сільськогосподарської продукції області, 

налагодження виробничої кооперації між постачальниками аграрної продукції, 

переробниками та споживачами, виробництво продукції з високою доданою вартістю, 

сучасними підходами до дистрибуції тощо. 

 Лозовий Я.О. зауважив, що проблема зі стихійною торгівлею також існує на території  

с. Партизанське. Так, у вихідні дні стихійна торгівля здійснюється не у встановлених місцях, 

поблизу офіційно працюючих магазинів, у тому числі з використанням засобів пересувної 

торгівлі (зокрема, автомагазини EVA), без відповідних дозволів на розміщення таких об’єктів 

торгівлі.  

Чумасова М.М. відмітила, що відповідно до Законів України «Про національну 

поліцію» та «Про місцеве самоврядування в Україні» недопущення торгівлі у невстановлених 

місцях відноситься до компетенції органів внутрішніх справ та місцевого самоврядування.  

 Шерстюк І.О. зазначила, що в разі встановлення фактів стихійної торгівлі на території 

сіл, необхідно терміново інформувати інспектора з благоустрою виконкому селищної ради та 

поліцейських громади для оперативного реагування та вжиття заходів, передбачених чинним 

законодавством та розпорядчими актами селищної ради. 

 Микитьон Л.О. відмітила, що за умови створення ринку в смт Слобожанське, з метою 

впорядкування торгівлі на ринках Слобожанської громади, створення належних умов для 

обслуговування покупців та захисту прав споживачів, відділ з питань економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету селищної ради планує ініціювати розробку проекту 

регуляторного акта «Про правила торгівлі на ринках Слобожанської ТГ», з обов’язковим 

громадським обговоренням.  

Рибалко М.П. зауважила, що створення ринку привчатиме мешканців громади до 

європейських цінностей, а саме купувати лише сертифіковані товари, які пройшли 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


лабораторну перевірку якості продукції та вирішити проблему з антисанітарією на стихійних 

ринках.  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Підтримати концептуальну заявку для участі в конкурсному відборі в рамках 

Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання» - «Створення інноваційної системи 

постачання, переробки та дистрибуції сільськогосподарської продукції «Зі слобожанського 

двору» 

 2. В разі встановлення фактів стихійної торгівлі на території сіл терміново інформувати 

інспектора з благоустрою виконкому селищної ради та поліцейських громади для 

оперативного реагування та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством та 

нормативними актами селищної ради.  

 3. З метою впорядкування торгівлі на ринках Слобожанської громади, створення 

належних умов для обслуговування покупців та захисту прав споживачів, відділу з питань 

економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради ініціювати 

розробку проекту регуляторного акта «Про правила торгівлі на ринках Слобожанської ТГ». 

  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (13 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          І. ШАБЛИКО 

 

 

 

СЕКРЕТАР           Л. МИКИТЬОН 
 

 


