
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

2 сесія                             VIІІ скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

  

15 грудня 2020 року                      № _____/VIІІ 

 

Про затвердження плану підготовки  

проектів регуляторних актів 

у сфері господарської діяльності  

Руськополянської сільської ради на 2021 рік 

       Керуючись ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності», п.7 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Руськополянська сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А :  
  
              1.   Затвердити План діяльності Руськополянської сільської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності сільської 

ради на 2021 рік  згідно додатку. 

              2.    Оприлюднення Плану з  підготовки проектів регуляторних актів 

сільської ради на 2021 рік, проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу 

здійснювати на офіційному сайті Руськополянської сільської ради r-pol.ck.ua. 

              3.  Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 
 

 

         Сільський голова                                            О. Г. Гриценко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



                                    Додаток   

                                                                  до рішення сільської ради                                                                                                                                                                                  

                                                                                   № ___/VIIІ від 15.12.2020 

                                                                                         

ПЛАН                                                                                                                                

діяльності Руськополянської сільської ради з підготовки проектів  

регуляторних актів сільської ради на 2021 рік 
 

 
№ 

з/п 

Назва проекту 

регуляторного акта 

Мета 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Термін розробки 

проекту 

регуляторного 

акта (квартал) 

Найменування підрозділу, 

відповідального за розробку 

проекту регуляторного акта,  

 

1 Про встановлення 

ставок єдиного 

податку для платників 

першої та другої 

групи на 2022 рік 

Поповнення 

місцевого 

бюджету  

ІІ квартал  

2021 р. 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

2 Про встановлення 

транспортного 

податку та 

затвердження 

відповідного 

Положення на 2022 

рік 

Поповнення 

місцевого 

бюджету  

ІІ квартал  

2021 р. 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

3 Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку на 2022 рік 

Поповнення 

місцевого 

бюджету  

ІІ квартал  

2021 р. 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

4 Про встановлення 

ставок орендної плати 

за земельні ділянки на 

2022 рік 

Поповнення 

місцевого 

бюджету  

ІІ квартал  

2021 р. 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

5 Про ставки 

туристичного збору 

на 2022 рік 

Поповнення 

місцевого 

бюджету  

ІІ квартал  

2021 р. 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

6 Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки на 

2022 рік 

Поповнення 

місцевого 

бюджету  

ІІ квартал  

2021 р. 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

 

        Секретар сільської ради                                            Н. А. Шпак 

 


