
Додаток 1 

                                                                         до рішення сільської ради 

                                                                            від 29.01.2021 № 4-___/VІІІ 

 

План-графік діяльності Руськополянської сільської ради 

щодо проведення заходів з відстеження результативності 

прийнятих регуляторних актів на 2021 рік 
 

 
№ 

з/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта Вид 

відстеження 

Відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1. 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 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

2. Рішення СР 

№24-11/VІІ 

від 25.06.2020 

Про встановлення транспортного 

податку та затвердження 

відповідного Положення на 2021 

рік 

 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 



3. Рішення СР 

№24-12/VІІ 

від 25.06.2020 

Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

на 2021 рік 

 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

4. Рішення СР 

№24-13/VІІ 

від 25.06.2020 

Про встановлення  єдиного  

податку для платників першої та  

другої групи на 2021 рік 

 

 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

5. Рішення СР 

№24-14/VІІ 

від 25.06.2020 

Про встановлення ставок 

орендної плати  

за земельні ділянки на 2021 рік 

 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

6. Рішення СР 

№24-15/VІІ 

від 25.06.2020 

Про встановлення ставок та пільг  

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2021 рік 

 

 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 



співробітництва 

7. Рішення СР 

№24-16/VІІ 

від 25.06.2020 

Про встановлення туристичного  

збору на 2021 рік 

 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

8. Рішення СР 

№9-6/VІІ від 

19.06.2019 

Про пайову участь замовників  

будівництва у створенні і  

розвитку інженерно-

транспортної та  

соціальної  інфраструктури 

сіл Руська Поляна  та 

Геронимівка 

Руськополянської сільської ради 

 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

9. Рішення СР 

№21-15/VІІ 

від 25.02.2020 

Про затвердження Положення 

про порядок визначення та 

відшкодування збитків 

власникам землі та 

землекористувачам 

Повторне Постійна комісія з 

питань бюджету, 

фінансів, планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва 

І квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

10. Рішення СР 

№21-18/VІІ 

від 25.02.2020 

Про затвердження Правил 

благоустрою  

території населених пунктів 

Руськополянської ОТГ 

Повторне Постійна комісія з 

питань земельних 

відносин, 

природокористування, 

І квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 



планування території, 

будівництва, 

архітектури, 

благоустрою та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

 

11. Рішення СР 

№26-9/VІІ від 

07.08.2020 

Про затвердження Регламенту 

роботи відділу Центр надання 

адміністративних послуг  

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради 

Повторне Постійна комісія з 

питань прав людини, 

законності, 

правопорядку,  

протидії корупції, 

депутатської 

діяльності, етики та 

регламенту 

 

ІІІ квартал 

2021 року 

Статистичні, 

аналітичні 

дані 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ШПАК 

 

 


