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ПЛАН  

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів  

Воскресенської селищної ради Миколаївської області на 2022 рік 
 

№ 

п/п 

Вид  Назва проекту 

регуляторного акту 

Обґрунтування 

необхідності прийняття  

Строки 

підготовки  

Підрозділ 

відповідальний за 

розробку  

Примітка (спосіб 

оприлюднення, 

тощо)  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Рішення сесії 

селищної ради 

Про встановлення 

місцевих податків та 

зборів на території 

Воскресенської 

селищної ради  

Розширення бази 

оподаткування, задоволення 

потреб громадян та суб’єктів 

підприємницької діяльності 

в здійсненні господарської 

діяльності та захисті їх 

законних прав та інтересів, 

залучення додаткових 

коштів до місцевого 

бюджету 

І-ІІ квартал 2022 

року 

Фінансовий відділ Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada

.today/  

2. Рішення сесії 

селищної ради 

Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати податку на 

нерухоме майно 

відмінне від земельної 

ділянки на території 

громади 

Розширення бази 

оподаткування, задоволення 

потреб громадян та суб’єктів 

підприємницької діяльності 

в здійсненні господарської 

діяльності та захисті їх 

законних прав та інтересів, 

І-ІІ квартал 2022 

року 

Фінансовий відділ Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada

.today/ 

https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Воскресенської 

селищної ради на 2023 

рік 

залучення додаткових 

коштів до місцевого 

бюджету 

3. Рішення сесії 

селищної ради 

Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати земельного 

податку на території 

Воскресенської 

селищної ради на 2023 

рік 

Розширення бази 

оподаткування, задоволення 

потреб громадян та суб’єктів 

підприємницької діяльності 

в здійсненні господарської 

діяльності та захисті їх 

законних прав та інтересів, 

залучення додаткових 

коштів до місцевого 

бюджету. 

І-ІІ квартал 2022 

року 

Відділ земельних 

відносин 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada

.today/ 

4. Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження 

Положення про 

розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Воскресенської 

територіальної громади 

Врегулювання взаємодії 

Воскресенської селищної 

ради з суб’єктами 

господарювання та іншими 

органами при впорядкуванні 

місць та встановленні 

постійного контролю щодо 

розміщення зовнішньої 

реклами; забезпечення 

прозорої процедури 

розміщення зовнішньої 

реклами, що в свою чергу 

надасть можливість 

забезпечення розвитку ринку 

рекламних послуг; 

врегулювання 

взаємовідносин, що 

виникають між 

Воскресенською селищної 

радою та 

розповсюджувачами 

зовнішньої реклами. 

І-ІІквартал 2022 

року 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada

.today/ 

https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

5. Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження 

Положення «Про 

порядок поховання та 

похоронну справу, 

надання ритуальних 

послуг на території 

Воскресенської 

селищної ради» 

Визначення загальних 

правових засад здійснення на 

території селищної ради 

діяльності з поховання 

померлих, регулювання 

відносини, що виникають 

після смерті (загибелі) особи, 

щодо проведення процедури 

поховання, а також 

встановлює гарантії 

належного ставлення до тіла 

(останків, праху) померлого 

та збереження місця 

поховання. 

І-ІІ квартал 2022 

року 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada

.today/ 

6. Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження 

Положення про 

порядок відчуження 

об’єктів комунальної 

власності 

Воскресенської 

селищної ради 

Врегулювання взаємодії 

Воскресенської селищної 

ради з суб’єктами 

господарювання, 

забезпечення прозорої 

процедури відчуження 

об’єктів комунальної 

власності, що в свою чергу 

надасть можливість 

збільшити надходження до 

місцевого бюджету. 

І-ІІ квартал 2022 

року 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada

.today/ 
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ПЛАН-ГРАФІК  

відстеження результативності регуляторних актів  

Воскресенської селищної ради Миколаївської області  

 
№ 

п/п 

Вид  Назва  Вид 

відстеження 

Строк проведення 

відстеження  

Відповідальний за 

проведення 

відстеження  

Примітка (спосіб 

оприлюднення, 

тощо 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Рішення сесії 

селищної ради 

Про встановлення місцевих 

податків та зборів на території 

Воскресенської селищної ради  

Повторне Через рік після 

набрання чинності 

Фінансовий відділ Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

2 Рішення сесії 

селищної ради 

Про встановлення ставок та пільг 

зі сплати податку на нерухоме 

майно відмінне від земельної 

ділянки на території громади 

Воскресенської селищної ради  

Повторне Через рік після 

набрання чинності 

Фінансовий відділ Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

3 Рішення сесії 

селищної ради 

Про встановлення ставок та пільг 

зі сплати земельного податку на 

території Воскресенської 

селищної ради 

Повторне Через рік після 

набрання чинності 

Відділ земельних 

відносин 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

4 Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження Положення 

про розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Воскресенської територіальної 

громади 

Повторне  Через рік після 

набрання чинності 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/
https://voskresenska.rada.today/


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

5 Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження Положення 

про розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Воскресенської територіальної 

громади 

Періодичне Раз на 3 роки 

починаючи з дня 

виконання заходів з 

повторного 

відстеження 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

6 Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження Положення 

«Про порядок поховання та 

похоронну справу, надання 

ритуальних послуг на території 

Воскресенської селищної ради» 

Повторне Через рік після 

набрання чинності 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

7 Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження Положення 

«Про порядок поховання та 

похоронну справу, надання 

ритуальних послуг на території 

Воскресенської селищної ради» 

Періодичне  Раз на 3 роки 

починаючи з дня 

виконання заходів з 

повторного 

відстеження 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

9 Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження Положення 

про порядок відчуження об’єктів 

комунальної власності 

Воскресенської селищної ради 

Повторне Через рік після 

набрання чинності 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

8 Рішення сесії 

селищної ради 

Про затвердження Положення 

про порядок відчуження об’єктів 

комунальної власності 

Воскресенської селищної ради 

Періодичне Раз на 3 роки 

починаючи з дня 

виконання заходів з 

повторного 

відстеження 

Відділ ЖКГ, інвестицій 

та соціально-

економічного розвитку 

Офіційний веб сайт 
https://voskresenska.rada.t

oday/ 

 

 

 

Спеціаліст відділу ЖКГ,  

інвестицій та соціально-економічного розвитку                                                                                                                                    Ірина ВАСЮК 
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