
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  22.04.2019  № проект
с. Миколаївка
Про внесення змін до Плану
діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів 2019 рік 

      З метою здійснення сільською радою повноважень, визначених Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»,  вдосконалення правового регулювання господарських відносин
на території об‘єднаної  громади,  керуючись  ст.ст. 25,26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням із постійними
комісіями, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів Миколаївської сільської ради на 2019 рік, затвердженого рішенням 29
сесії Миколаївської сільської ради 7 скликання від 19.11.2018 року № 57 та
викласти його у новій редакції, що додається.

2. Секретарю сільської ради Непийводі В.В. забезпечити оприлюднення
цього  рішення  на  сайті  Миколаївської  сільської  ради  в  установленому
порядку з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради з питань місцевого самоврядування,  соціально-економічного
розвитку громади, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі
(Курасов  В.П.),  постійну  комісію  з  питань  розвитку  інфраструктури,
комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,  благоустрою
території  громади,  містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та
охорони навколишнього середовища (Костенко В.В.)

Сільський голова С.В. Самотой



Додаток 
до проекту рішення 34 сесії сільської ради  
від 22.04.2019 року № 

П  Л А Н 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

на 2019 рік



№
п/
п

Вид
проекту

регуляторн
ого акту

Назва проекту
регуляторного акту

Цілі прийняття  Строки Відповідальні за розроблення проектів 
регуляторних актівПідготовка

проекту
регулятор-
ного акту

Прийняття
регулятор-
ного акту

1 Рішення 
сільської 
ради

Про  встановлення
ставок єдиного 
податку на території
Миколаївської 
сільської  ради
Сумського району 
на 2019 рік    

Затвердження ставок
місцевих податків та 
зборів 

І квартал
2019 року

ІІ квартал
2019 року

Постійна комісія з питань місцевого 
самоврядування, соціально-
економічного розвитку громади, 
планування, бюджету, фінансів, 
підприємництва та торгівлі

2 Рішення 
сільської 
ради

Про  встановлення
транспортного
Податку  на
території
Миколаївської
сільської  ради
Сумського району
на 2019 рік

Затвердження ставок
місцевих податків та 
зборів 

І квартал
2019 року

ІІ квартал
2019 року

Постійна комісія з питань місцевого 
самоврядування, соціально-
економічного розвитку громади, 
планування, бюджету, фінансів, 
підприємництва та торгівлі.

3 Рішення 
сільської 
ради

Про  встановлення
ставок та 
пільг  зі  сплати
земельного 
податку  на  2019
рік    

Затвердження ставок
місцевих податків та 
зборів 

І квартал
2019 року

ІІ квартал
2019 року

відділ земельних відноси 
та комунальної власності, АПР та 
розвитку сільських територій

4 Рішення 
сільської 
ради

Про  встановлення
ставок та пільг зі 
сплати  податку  на
нерухоме  майно,
відмінне 
від  земельної
ділянки  на  2019
рік    

Затвердження ставок
місцевих податків та 
зборів 

І квартал
2019 року

ІІ квартал
2019 року

Фінансове управління.
Постійна комісія з питань місцевого 
самоврядування, соціально-
економічного розвитку громади, 
планування, бюджету, фінансів, 
підприємництва та торгівлі

5 Рішення 
сільської 
ради

Правил благоустрою
та утримання 
території населених 
пунктів 

Вивчення правових, 
економічних, 
екологічних, 
соціальних та 

І квартал
2019 року

ІІ квартал
2019 року

Постійна комісія з питань розвитку 
інфраструктури, комунальної 
власності, житлово-комунального 
господарства, благоустрою території 



Секретар сільської  ради В.В. Непийвода 


