
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН
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Про затвердження плану діяльності
Воскресенської селищної ради
з підготовки проєктів регуляторних
актів(рішень сесій)  на 2021 рік
 

  Керуючись  законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності», враховуючи інформацію секретаря селищної ради
Тетяни БІЛОЗОР та пропозиції депутатів, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити план діяльності Воскресенської селищної ради   з 
підготовки  проєктів регуляторних актів (рішень селищної ради), ( додається)

2.Секретарю  селищної  ради  Тетяні  БІЛОЗОР  здійснювати  внесення
змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік
за ініціативою розробників.

             3.Розробникам проєктів регуляторних актів контролювати своєчасність  
    виконання плануів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на    
    2021 рік.
            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря         
   Воскресенської селищної ради  Тетяну БІЛОЗОР.

 Селищний голова                                                    Олександр ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення селищної ради

                                                                                               від                             №
План

діяльності Воскресенської селищної ради 
з підготовки проєктів регуляторних актів(рішень сесій)  на 2021 рік

№п/п назва проєкту 
регуляторного акту

Мета 
прийняття 
регуляторного
акту

Строки 
підготовки 
регуляторного
акту

Розробник 
регуляторного 
акту

1. Про  встановлення
місцевих  податків
та  зборів  на
території
об’єднаної
територіальної
громади
Воскресенської
селищної  ради  на
2021 рік

розширення 
бази 
оподаткування, 
задоволення 
потреб громадян
та суб’єктів 
підприємницько
ї діяльності в 
здійсненні 
господарської 
діяльності та 
захисті їх 
законних прав та
інтересів, 
залучення 
додаткових 
коштів до 
місцевого 
бюджету.

ІІ квартал 
2021 року

відділ 
бухгалтерського
обліку та 
звітності

2 Про  встановлення
ставок  та  пільг  зі
сплати  податку  на
нерухоме  майно
відмінне  від
земельної  ділянки
на  території
громади
Воскресенської
селищної  ради  на
2021 рік

розширення 
бази 
оподаткування, 
задоволення 
потреб громадян
та суб’єктів 
підприємницько
ї діяльності в 
здійсненні 
господарської 
діяльності та 
захисті їх 
законних прав та
інтересів, 
залучення 
додаткових 
коштів до 

ІІ квартал
2021 року

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 
соціально-
економічного 
розвитку



місцевого 
бюджету.

3 Про  встановлення
ставок  та  пільг  зі
сплати  земельного
податку  на
території
об’єднаної
територіальної
громади
Воскресенської
селищної  ради  на
2021 рік

розширення 
бази 
оподаткування, 
задоволення 
потреб громадян
та суб’єктів 
підприємницько
ї діяльності в 
здійсненні 
господарської 
діяльності та 
захисті їх 
законних прав та
інтересів, 
залучення 
додаткових 
коштів до 
місцевого 
бюджету.

ІІ квартал 
2021 року

Відділ 
земельних 
відносин

4. Про  затвердження
Положення  про
розміщення
реклами  на
території
Воскресенської
селищної ради

розширення 
бази 
оподаткування, 
задоволення 
потреб громадян
та суб’єктів 
підприємницько
ї діяльності в 
здійсненні 
господарської 
діяльності та 
захисті їх 
законних прав та
інтересів, 
залучення 
додаткових 
коштів до 
місцевого 
бюджету.

ІІ квартал 
2021 року

Відділ ЖКГ, 
інвестицій та 
соціально-
економічного 
розвитку

Примітка. У процесі підготовки проєкту регуляторного акту можлива зміна 
його назви.

Секретар селищної ради                                                                 Тетяна БІЛОЗОР


