
Додаток 

Таблиця 1 

Регуляторні акти, прийняті у  2020 році 

Руськополянською сільською радою 

 

№ 

п/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акту 

Реквізити 

реєстрації в 

органах юстиції 

Дата та місце 

оприлюднення/ 

дата набрання 

чинності 

Назва регуляторного акту 

1 24 січня 2020 

року  № 8  

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua  

та в газеті 

«Сільські обрії» 

24.01.2020 р./ 

набрання 

чинності 

05.02.2020 р. 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради № 108 від 22.07.2019 р.  

2 25 лютого 2020 

року                  

№ 21-15/VIІ  

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua  

та в газеті 

«Сільські обрії» 

25.02.2020р. 

набрання 

чинності 

04.03.2020 р. 

Про затвердження Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/


2 

 

3 25 лютого 2020 

року № 21-

18/VIІ  

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua  

та в газеті 

«Сільські обрії» 

25.02.2020р./  

набрання 

чинності 

04.03.2020 р. 

Про затвердження Правил благоустрою території населених 

пунктів Руськополянської ОТГ  

4 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-11/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

Про встановлення транспортного податку 

та затвердження відповідного Положення на 2021 рік 

 

5 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-12/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

Про встановлення ставок  

та пільг із сплати земельного податку 

на 2021 рік 

 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

6 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-13/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

Про встановлення  єдиного  

податку для платників першої та  

другої групи на 2021 рік 

 

7 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-14/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

Про встановлення ставок орендної плати  

за земельні ділянки на 2021 рік 

 

8 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-15/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

Про встановлення ставок та пільг  

із сплати податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки, 

на 2021 рік 

 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

9 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-16/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

Про встановлення туристичного  

збору на 2021 рік 

 

10  № 26-9/VII від 

07.08.2020  

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

01.06.2020р. 

набрання 

чинності 

07.08.2020р. 

Про затвердження Регламенту роботи відділу Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

11  

 № 83 від 

07.08.2020 

року 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

 

Рішення виконавчого комітету № 83 від 07.08.2020 року 

Про встановлення тарифу на послуги автогрейдера  

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
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http://r-pol.ck.ua 

26.05.2020р. 

набрання 

чинності 

07.08.2020р. 

12 № 84 від 

07.08.2020 

року 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

26.05.2020р. 

набрання 

чинності 

07.08.2020р. 

Рішення виконавчого комітету № 84 від 07.08.2020 року 

Про встановлення тарифів на платні послуги КЗ «Спорт для 

всіх» Руськополянської сільської ради та затвердження 

відповідного Положення 

 

 

Таблиця 2 

   

Діючі регуляторні акти станом на 01.01.2021 року 

Руськополянської сільської ради 

 

№ 

п/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акту 

Реквізити 

реєстрації в 

органах юстиції 

Дата та місце 

оприлюднення/ 

дата набрання 

чинності 

Назва регуляторного акту 

1 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-11/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

Про встановлення транспортного податку 

та затвердження відповідного Положення на 2021 рік 

 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/
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та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

2 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-12/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

Про встановлення ставок  

та пільг із сплати земельного податку 

на 2021 рік 

 

3 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-13/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

Про встановлення  єдиного  

податку для платників першої та  

другої групи на 2021 рік 

 

4 25 червня 2020 

року                                                                            

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Про встановлення ставок орендної плати  

за земельні ділянки на 2021 рік 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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№ 24-14/VІІ 

 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

 

5 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-15/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

01.01.2021р. 

Про встановлення ставок та пільг  

із сплати податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки, 

на 2021 рік 

 

6 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-16/VІІ 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

01.07.2020р./ 

набрання 

чинності 

Про встановлення туристичного  

збору на 2021 рік 

 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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01.01.2021р. 

7 22.07.2019 

року № 11-3/ 

VII 

 Оприлюднення в 

газеті «Сільські 

обрії» та на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

22.07.2019р. 

набрання 

чинності 

22.07.2019р. 

Про затвердження методики розрахунку орендної плати за 

оренду майна сільської комунальної власності та пропорції 

її розподілу” 

 

8 22.07.2019 

року №108 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

22.07.2019р./ 

набрання 

чинності 

22.07.2019р. 

Про затвердження Положення про надання платних послуг 

КЗ “Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської 

ради” та їх перелік, тарифи. 

 

9 20.09.2019 

року  № 135 

 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

20.09.2019р. 

набрання 

Про створення ритуальної служби та затвердження 

Положення про порядок надання ритуальних послуг на 

території Руськополянської ОТГ та тарифів на окремі види 

ритуальних послуг 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/regulations/proekt-rishennya-ruskopolyansko%d1%97-silsko%d1%97-radi-pro-zatverdzhennya-metodiki-rozraxunku-orendno%d1%97-plati/
http://r-pol.ck.ua/regulations/proekt-rishennya-ruskopolyansko%d1%97-silsko%d1%97-radi-pro-zatverdzhennya-metodiki-rozraxunku-orendno%d1%97-plati/
http://r-pol.ck.ua/regulations/proekt-rishennya-ruskopolyansko%d1%97-silsko%d1%97-radi-pro-zatverdzhennya-metodiki-rozraxunku-orendno%d1%97-plati/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2013/07/%E2%84%96135-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D1%96-20-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.doc
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2013/07/%E2%84%96135-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D1%96-20-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.doc
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2013/07/%E2%84%96135-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D1%96-20-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.doc
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2013/07/%E2%84%96135-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D1%96-20-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.doc
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чинності 

25.09.2019р. 

10 20.09.2019 

року №136 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

та в газеті 

«Сільські обрії» 

20.09. 2019р. 

набрання 

чинності 

25.09.2019 р. 

Про затвердження тарифів на надання ритуальних послуг 

ФОП Колесніченку Ж. Ж. на території Руськополянської 

ОТГ 

 

 

11 24 січня 2020 

року  № 8 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua  

та в газеті 

«Сільські обрії» 

24.01.2020 р./ 

набрання 

чинності 

05.02.2020 р. 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради № 108 від 22.07.2019 р. 

12 № 84 від 

07.08.2020 

року 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

26.05.2020р. 

Рішення виконавчого комітету № 84 від 07.08.2020 року 

Про встановлення тарифів на платні послуги КЗ «Спорт для 

всіх» Руськополянської сільської ради та затвердження 

відповідного Положення 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2013/07/%E2%84%96-136-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%B2-20.-09.doc
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2013/07/%E2%84%96-136-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%B2-20.-09.doc
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2013/07/%E2%84%96-136-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%B2-20.-09.doc
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
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набрання 

чинності 

07.08.2020р. 

13  

 № 83 від 

07.08.2020 

року 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

26.05.2020р. 

набрання 

чинності 

07.08.2020р. 

 

Рішення виконавчого комітету № 83 від 07.08.2020 року 

Про встановлення тарифу на послуги автогрейдера  

14 25 лютого 2020 

року                  

№ 21-15/VIІ 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua  

та в газеті 

«Сільські обрії» 

25.02.2020 р. 

набрання 

чинності 

04.03.2020 р. 

Про затвердження Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам 

15 25 лютого 2020 

року № 21-

18/VIІ 

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua  

та в газеті 

«Сільські обрії» 

Про затвердження Правил благоустрою території населених 

пунктів Руськополянської ОТГ 

http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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25.02.2020р./  

набрання 

чинності 

04.03.2020 р. 

16 № 26-9/VII від 

07.08.2020  

 Оприлюднення на 

офіційному сайті 

Руськополянської 

сільської ради  

http://r-pol.ck.ua 

01.06.2020р. 

набрання 

чинності 

07.08.2020р. 

Про затвердження Регламенту роботи відділу Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 

 

 

Таблиця 3 

Громадське обговорення та погодження ДРСУ регуляторних актів у 2020 році 

Руськополянською сільською радою 

 

Кількість 

проектів регуляторних та інших актів, які підлягали та 

пройшли процедуру громадського обговорення з числа 

прийнятих 

скасованих 

регуляторних 

актів  

у 2020 році 

отриманих врахованих наданих пропозицій  

до проектів 

регуляторних актів  

з числа надісланих до 

ДРСУ 
зауважень і пропозицій 

під час громадського 

обговорення проектів регуляторні акти інші нормативно-

правові акти надіслані 
отримані 

пропозиції  
обговорені прийняті обговорені прийняті  

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
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12 

 

12 

 

0 0 1 1 1 9 9 

 

 

 

Таблиця 4 

 

Інформація про проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у  2020 році 

Руськополянською сільською радою 

 

№ 

п/п 

Розробник 

регуляторного 

акта 

Назва та реквізити 

регуляторного акта 

щодо якого 

проведені заходи з 

відстеження 

результативності 

Вид 

відстеження 

Термін 

здійснення 

заходів з 

відстеженн

я 

відповідно 

до плану 

на 2020 рік 

Фактична 

дата 

здійснення 

відстеження  

Дата та місце 

оприлюднення 

результатів 

відстеження 

Висновок за 

результатами 

проведення 

заходів з 

відстеження 

результативності 

1 Руськополянська 

сільська рада 

 

 

 

 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

«Про внесення 

змін в рішення 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради № 

108 від 22.07.2019 

базове - 24.01.2020 р.  

– 

29.01.2020р. 

 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

29.01.2020р. 

Прийняття 

рішення 

виконавчим 

комітетом 

Руськополянськ

ої сільської 

ради 

забезпечить 

упорядкування 

правових 

відносин 

суб’єктів 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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р.» від 24 січня 

2020 року  № 8 

 

господарювання 

та населення 

щодо 

отримання 

доступних 

послуг від 

комунального 

закладу, 

встановлення 

порядку 

співпраці 

юридичних осіб 

з населенням, 

сприяння 

поповненню 

власних 

обігових коштів 

комунального 

закладу. 

 

2 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради «Про 

затвердження 

Положення про 

порядок визначення 

та відшкодування 

збитків власникам 

землі та 

землекористувачам» 

базове - 25.02.2020 р. 

по 

02.03.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

02.03.2020р. 

Прийняття 

рішення 

Руськополянськ

ою сільською 

радою 

забезпечить 

ефективне 

використання 

земельного 

фонду сіл в 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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від 25 лютого 2020 

року                 

  № 21-15/VIІ 

інтересах 

територіальної 

громади. 

  

3 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

«Про затвердження 

Правил 

благоустрою 

території 

населених пунктів 

Руськополянської 

ОТГ» від 25 

лютого 2020 року 

№ 21-18/VIІ 

базове - 25.02.2020 р. 

по 

02.03.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

02.03.2020р. 

Прийняття 

рішення 

Руськополянськ

ою сільською 

радою 

забезпечить  

створення 

сприятливого 

для 

життєдіяльності 

людини 

довкілля; 

збереження і 

охорону 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

 

4 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

«Про встановлення 

ставок 

базове - 01.07.2020р.-

24.07.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

Прийняття 

даного 

регуляторного 

акту 

забезпечить 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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та пільг із сплати 

земельного 

податку 

на 2021 рік» 

від 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-12/VІІ 

 

 

http://r-

pol.ck.ua 

24.07.2020р. 

впорядкування 

сплати земельно

го податку на 

території 

Руськополянськ

ої ТГ 

5 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

«Про встановлення  

єдиного 

податку для 

платників першої 

та 

другої групи на 

2021 рік» 

від 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-13/VІІ 

 

 

 

базове - 01.07.2020р.-

24.07.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

24.07.2020р. 

Прийняття 

даного 

регуляторного 

акту 

забезпечить 

впорядкування 

сплати єдиного 

податку на 

території 

Руськополянськ

ої ТГ 

6 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

базове - 01.07.2020р.-

24.07.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

Прийняття 

даного 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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«Про встановлення 

ставок орендної 

плати 

за земельні ділянки 

на 2021 рік» 

від 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-14/VІІ 

 

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

24.07.2020р. 

регуляторного 

акту 

забезпечить 

впорядкування 

сплати  податку 

на території 

Руськополянськ

ої ТГ 

7 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

«Про встановлення 

ставок та пільг 

із сплати податку 

на нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної ділянки, 

на 2021 рік» 

від 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-15/VІІ 

 

 

 

базове - 01.07.2020р.-

24.07.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

24.07.2020р. 

Прийняття 

даного 

регуляторного 

акту 

забезпечить 

впорядкування 

сплати  податку 

на території 

Руськополянськ

ої ТГ 

8 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

базове  01.07.2020р.-

24.07.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

Прийняття 

даного 

регуляторного 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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«Про встановлення 

туристичного 

збору на 2021 рік» 

від 25 червня 2020 

року                                                                            

№ 24-16/VІІ 

 

 

 

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

24.07.2020р. 

акту 

забезпечить 

впорядкування 

сплати туристич

ного збору на 

території 

Руськополянськ

ої ТГ 

9 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

«Про затвердження 

Регламенту роботи 

відділу Центр 

надання 

адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради» 

№ 26-9/VII від 

07.08.2020 р. 

 

 

базове - 07.08.2020р.-

14.08.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

14.08.2020р. 

 

Прийняття 

даного рішення 

забезпечить: 

можливість 

отримання 

суб’єктами 

господарювання 

та населенням 

адміністративни

х послуг, в т.ч. 

документів 

дозвільного 

характеру в 

одному 

приміщенні за 

принципом 

«єдиного вікна» 

у чітко 

встановлені 

строки, в 

комфортних 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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умовах з 

мінімальними 

витратами часу 

на очікування 

прийому. 

 

10 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

виконавчого 

комітету № 83 від 

07.08.2020 року 

«Про встановлення 

тарифу на послуги 

автогрейдера» 

 

базове - 07.08.2020р.-

14.08.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

14.08.2020р. 

 

З метою 

розширення 

спектру надання 

комунальних 

послуг КГ 

«Поляна», 

збереження 

функціональної 

діяльності 

господарства і 

забезпечення 

стабільної 

роботи 

господарства, 

досягнення 

рівня 

економічно - 

обґрунтованих 

витрат на 

виробництво 

комунальних 

послуг виникає 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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необхідність 

встановлення 

представлених 

тарифів на 

послуги 

автогрейдера 

XCMG GR 135. 

 

11 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

виконавчого 

комітету № 84 від 

07.08.2020 року 

«Про встановлення 

тарифів на платні 

послуги КЗ «Спорт 

для всіх» 

Руськополянської 

сільської ради та 

затвердження 

відповідного 

Положення» 

базове - 07.08.2020р.-

14.08.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

14.08.2020р. 

Регулювання 

відносин у 

сфері 

затвердження 

вартості 

платних послуг, 

які можуть 

надаватися   КЗ 

«Спорт для 

всіх» та їх 

перелік, тарифи 

є 

упорядкування 

правових 

відносин 

суб’єктів 

господарювання 

та населення 

щодо 

http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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отримання 

доступних 

послуг від 

комунального 

закладу, 

встановлення 

порядку 

співпраці 

юридичних осіб 

з населенням, 

сприяння 

поповненню 

власних 

обігових коштів 

комунального 

закладу. 

 

12 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

«Про встановлення 

туристичного 

збору на 2020 рік» 

№ 10-6/VII від 

01.07.2019р. 

 

повторне 15.09.2020

р.-

15.10.2020

р. 

15.09.2020р.-

15.10.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

15.10.2020р. 

 

За результатами 

повторного  

відстеження 

результативност

і регуляторного 

встановлено, що 

даний 

регуляторний 

акт має 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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достатній рівень 

досягнення 

визначених 

цілей. 

Результати 

реалізації 

положень 

даного 

регуляторного 

акту мають 

позитивну 

динаміку для 

забезпечення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету. 

 

13 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 

№10-5/VII від 

01.07.2019р. «Про 

встановлення 

ставок орендної 

плати  за земельні 

ділянки на 2020 

повторне 15.09.2020

р.-

15.10.2020

р. 

15.09.2020р.-

15.10.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

15.10.2020р. 

 

За результатами 

повторного 

відстеження 

результативност

і регуляторного 

встановлено, що 

даний 

регуляторний 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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рік» акт має 

достатній рівень 

досягнення 

визначених 

цілей, 

відповідає 

вимогам 

Податкового 

кодексу 

України та 

іншим вимогам 

чинного 

законодавства 

для 

забезпечення 

надходжень до 

бюджету ТГ.  

 

14 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради 10-

4/VII від 

01.07.2019р. «Про 

встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

повторне 15.09.2020

р.-

15.10.2020

р. 

15.09.2020р.-

15.10.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

pol.ck.ua 

15.10.2020р. 

За результатами 

повторного 

відстеження 

результативност

і регуляторного 

акту 

встановлено, що 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/
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податку на 2020 

рік» 

 даний 

регуляторний 

акт має 

достатній рівень 

досягнення 

визначених 

цілей, 

відповідає 

вимогам 

Податкового 

кодексу 

України та 

іншим вимогам 

чинного 

законодавства 

для 

забезпечення 

надходжень до 

бюджету ТГ.  

 

15 Руськополянська 

сільська рада 

 

Рішення 

Руськополянської 

сільської ради  

№10-7/ VII від 

01.07.2019р. «Про 

встановлення 

повторне 15.09.2020

р.-

15.10.2020

р. 

15.09.2020р.-

15.10.2020р. 

Офіційний 

сайт 

Руськополянс

ької сільської 

ради   

http://r-

За результатами 

повторного 

відстеження 

результативност

і регуляторного 

http://r-pol.ck.ua/
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єдиного податку 

для платників 

першої та другої 

групи на         2020 

рік» 

pol.ck.ua 

15.10.2020р. 

 

акту 

встановлено, що 

даний 

регуляторний 

акт відповідає 

вимогам 

Податкового 

кодексу 

України та 

вимогам 

чинного 

податкового та 

бюджетного 

законодавства 

для 

забезпечення 

надходжень до 

бюджету ТГ 

  

 

 

 

 

 

 

http://r-pol.ck.ua/
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Таблиця 5 

 

Інформація щодо виконання п. 3, 5, 6, 9, 10 розпорядження обласної державної адміністрації  

від 24.03.2017 № 130 (зі змінами) 

Руськополянською сільською радою 

 

 

№ 

з/п 
Зміст завдання 

Термін  

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Інформація про стан 

виконання 

Висновок 

(виконано,  

не виконано) 

Пропозиції 

щодо зняття  

з контролю 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 

Своєчасне внесення змін до 

планів діяльності з 

підготовки проектів 

регуляторних актів та планів-

графіків із відстеження 

результативності 

регуляторних актів 

 

05.01.2020 Шпак Н.А. 

Рішення сільської 

ради № 2-5/VIII від 

15.12.2020 року 

«Про затвердження 

плану підготовки 

проектів 

регуляторних актів у 

сфері господарської 

діяльності 

Руськополянської 

сільської ради на 

2021 рік»   

 

Виконано - 

5. 

Перегляд (інвентаризація) 

власних регуляторних актів 

на предмет відповідності 

05.01.2020 Шпак Н.А. 

Протягом звітного 

періоду  зміни до 

власних  

Виконано - 

http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%E2%84%96-2-5-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
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чинному законодавству, 

шляхом внесення 

відповідних змін або 

визнання їх такими, що 

втратили чинність та 

оприлюднення на власних 

офіційних веб-сайтах у 

розділах „Регуляторна 

діяльність“ 

 

регуляторних актів 

Руськополянською 

сільською радою 

вносились  

рішенням 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради від 24 

січня 2020 року            

№ 8. Рішенням від 

07.08.2020р. визнано 

рішення 

Руськополянської 

сільської ради   

№14-17/VII від 

17.10.2019р. таким, 

що втратило 

чинність 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

6. 

Забезпечення розробки 

проектів регуляторних актів,  

аналізів регуляторного 

впливу  

(у тому числі М-тесту) та 

заходів із відстеження 

05.01.2020 

Шпак Н.А. 

Чередніченко 

В.В. 

В звітному періоді 

розроблено 9 

проектів 

регуляторних актів 

та  9 аналізів 

регуляторного 

Виконано - 
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результативності 

регуляторних актів у 

відповідності з вимогами 

Закону України „Про засади 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності“ та 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

11.03.2004  

№ 308 „Про затвердження 

методик проведення аналізу 

впливу та відстеження 

результативності 

регуляторного акта під час 

розроблення регуляторних 

актів“ 

впливу до них, а 

саме: «Про 

встановлення 

туристичного  

збору на 2021 рік», 

«Про встановлення 

ставок та пільг  

із сплати податку на 

нерухоме майно,  

відмінне від 

земельної ділянки, 

на 2021 рік»,  «Про 

встановлення ставок 

орендної плати  

за земельні ділянки 

на 2021 рік», «Про 

встановлення  

єдиного  

податку для 

платників першої та  

другої групи на 2021 

рік», «Про 

встановлення ставок  

та пільг із сплати 

земельного податку 

на 2021 рік», «Про 

встановлення 

транспортного 
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податку 

та затвердження 

відповідного 

Положення на 2021 

рік», « Про 

встановлення 

тарифів на платні 

послуги КЗ «Спорт 

для всіх» 

Руськополянської 

сільської ради та 

затвердження 

відповідного 

Положення», «Про 

встановлення 

тарифу на послуги 

автогрейдера», «Про 

затвердження 

Регламенту роботи 

відділу Центр 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради». 

Проведено базове 

відстеження 

результативності 

наступних 

http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
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регуляторних актів:  

«Про затвердження 

Правил благоустрою 

території населених 

пунктів 

Руськополянської 

ОТГ», «Про 

затвердження 

Положення про 

порядок визначення 

та відшкодування 

збитків власникам 

землі та 

землекористувачам», 

«Про внесення змін 

в рішення 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради № 108 

від 22.07.2019 р.», 

«Про встановлення 

ставок 

та пільг із сплати 

земельного податку 

на 2021 рік», «Про 

встановлення  

єдиного 

податку для 
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платників першої та 

другої групи на 2021 

рік», «Про 

встановлення ставок 

орендної плати 

за земельні ділянки 

на 2021 рік», «Про 

встановлення ставок 

та пільг 

із сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки, 

на 2021 рік», «Про 

затвердження 

Регламенту роботи 

відділу Центр 

надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради», 

«Про встановлення 

тарифу на послуги 

автогрейдера»,  

«Про встановлення 

тарифів на платні 

послуги КЗ «Спорт 

для всіх» 

http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/26-9-1.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
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Руськополянської 

сільської ради та 

затвердження 

відповідного 

Положення» та 

повторні 

відстеження 

стосовно 

регуляторних актів: 

«Про встановлення 

туристичного збору 

на 2020 рік», «Про 

встановлення ставок 

орендної плати  за 

земельні ділянки на 

2020 рік», «Про 

встановлення ставок 

та пільг із сплати 

земельного податку 

на 2020 рік», «Про 

встановлення 

єдиного податку для 

платників першої та 

другої групи на         

2020 рік» 

 

 

 

 

 

http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
http://r-pol.ck.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-84.pdf
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9. 

Приведення розділу 

„Регуляторна діяльність“ 

офіційного веб-сайту 

регуляторного органу 

відповідно до визначеного 

переліку рубрик: 

- нормативно-правова база;  

- планування діяльності;  

- оприлюднення проектів 

регуляторних актів та аналізу 

регуляторного впливу; 

05.01.2020 Швед І.В. 

 

Створено розділ з 

наступними 

рубриками: 

нормативно – 

правова база,  

планування 

діяльності, 

оприлюднення 

проектів 

регуляторних актів 

та аналізу 

регуляторного 

впливу, діючі 

регуляторні акти, 

інформація про 

здійснення 

регуляторної 

діяльності, 

інформація про 

здійснення 

регуляторної 

діяльності. 

При необхідності 

відбувається процес 

наповнення його 

інформацією 

Виконується - 
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9. 

- діючі регуляторні акти; 

 - відстеження 

результативності 

регуляторних актів; 

- інформація про здійснення 

регуляторної діяльності;  

- відповідальні особи за 

здійснення регуляторної 

діяльності. 

 Швед І.В. - Виконується - 

10. 

Забезпечення 

функціонування та 

систематичного наповнення 

розділу „Регуляторна 

діяльність“ офіційного веб-

сайту регуляторного органу 

05.01.2020 
Швед І.В. 

Шпак Н.А. 

Розділ своєчасно 

наповнюється  

інформацією  по мірі 

необхідності 

Виконується - 

 

 

Інформація щодо кількості прийнятих регуляторних актів та проведення заходів з відстеження їх 

результативності у 2019 та 2020 роках 

Руськополянською сільською радою 

 

Кількість прийнятих регуляторних актів  Кількість  проведених заходів з відстеження 

результативності 

2019 2020 2019 2020 
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1 
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