
                           

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                        

23 сесія                                    7 скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 травня 2020 року                                                                                № 23-19/VІІ 
 

Про затвердження плану відстеження  

результативності дії діючих регуляторних  

актів Руськополянської сільської ради на 2020 рік 

 

З метою оцінки результатів реалізації регуляторних актів та ступеня 

досягнення визначених цілей, задекларованих при їх прийнятті, забезпечення 

виконання  вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу 

впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами), 

керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

сільська рада 

      

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити план відстеження результативності дії діючих регуляторних 

актів Руськополянської сільської ради на 2020 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту.                                                                                           
 

 

Сільський голова                                        О. Г. Гриценко                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Додаток 1 

                                                                                                до рішення сільської ради 

                                                                                                від  22 травня  2020 року № 23-19/VІІ                                                                                                                                                        

 

План 

відстеження результативності дії діючих регуляторних актів 

 Руськополянської сільської ради на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Дата і 

номер 

регулятор-

ного акту 

Назва регуляторного 

акту 

Розробник 

регуляторног

о акту 

Строки відповідного 

відстеження результативності  

регуляторних актів 

повторне періодичне 

1 2 3 4 5 6 

1.  Рішення СР 

№10-3/VІІ 

від 

01.07.2019  

Про встановлення 

ставок місцевих, 

інших податків та 

затвердження 

відповідного 

Положення на 2020 

рік  

Постійна 

комісія з 

питань 

бюджету, 

фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітницт

ва 

15.09.2020р. -

15.10.2020р. 

 

2.  Рішення СР 

№10-4/VІІ 

від 

01.07.2019  

Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку на 2020 рік 

Постійна 

комісія з 

питань 

бюджету, 

фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітницт

ва 

15.09.2020р. – 

15.10.2020р. 

 

3.  Рішення СР 

№10-5/VІІ 

від 

01.07.2019  

Про встановлення 

ставок орендної 

плати за земельні 

ділянки на 2020 рік 

Постійна 

комісія з 

питань 

бюджету, 

фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітницт

ва 

 

 

15.09.2020р. – 

15.10.2020р. 

 



4.  Рішення СР 

№10-6/VІІ 

від 

01.07.2019  

Про ставки 

туристичного збору 

на 2020 рік 

Постійна 

комісія з 

питань 

бюджету, 

фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітницт

ва 

15.09.2020р. – 

15.10.2020р. 

 

5.  Рішення СР 

№10-7/VІІ 

від 

01.07.2019  

Про встановлення 

ставок єдиного 

податку для 

платників першої та 

другої групи на 2020 

рік 

Постійна 

комісія з 

питань 

бюджету, 

фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітницт

ва 

15.09.2020р. – 

15.10.2020р. 

 

6.  Рішення СР 

№10-8/VІІ 

від 

01.07.2019  

Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

2020 рік 

 

Постійна 

комісія з 

питань 

бюджету, 

фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітницт

ва 

15.09.2020р. – 

15.10.2020р. 

 

7.  Рішення СР 

№11-3/VІІ 

від 

22.07.2019 

Про затвердження 

методики 

розрахунку орендної 

плати за оренду 

майна сільської 

комунальної 

власності та 

пропорції її 

розподілу 

Постійна 

комісія з 

питань 

бюджету, 

фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітницт

ва 

 

 

22.05.2021р. – 

22.06.2021р. 

22.05.2022р. – 

22.06.2022р. 



8.  Рішення СР 

№14-17/VІІ 

від 

17.10.2019 

Про оренду майна 

комунальної 

власності 

Руськополянської 

сільської ради 

Постійна 

комісія з 

питань 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергозбереж

ення та 

транспорту 

15.08.2021 р.– 

15.09.2021 р.  

15.08.2022 р.– 

15.09.2022 р. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                          Н. А. Шпак 

 


