
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проєкт) 

від 00.11.2020                                                                                                        №
с. Миколаївка 
Про планування діяльності 
з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік

З метою ефективного здійснення державної регуляторної політики на 
місцевому рівні та запобіганню порушень На виконання Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики у 
регулюванні господарських відносин реальним потребам та вимогам ринку,
сільська рада вирішила:

1. Затвердити План діяльності сільської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік. /додається/.

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
відділ економічного розвитку та залучення інвестицій, контроль – на 
профільну постійну комісію сільської ради.

Сільський голова                       Сергій САМОТОЙ



Додаток 
до проекту рішення п’ятдесят сьомої сесії від 00.11.2020 року № 

П  Л А Н 

діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2021 рік

№
п/п

Вид
документа

Назва проекту регуляторного
акту

Цілі прийняття  Строки Відповідальні за 
розроблення проектів 
регуляторних актів

Відповідальний за
підготовкуПідготовка

проекту
регулятор-
ного акту

Прийняття
регулятор-
ного акту

1 Рішення 
сільської 
ради

Про встановлення 
транспортного податку на 
території Миколаївської
сільської ради 

Встановлення 
ставок 
транспортного 
податку 

І квартал 
2021 року

ІІ квартал
2021 року

Відділ 
житлово0комунального 
господарства, комунальної 
власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування

Ольшанська А.В.

2 Рішення 
сільської 
ради

Про встановлення ставок 
єдиного податку на території 
Миколаївської сільської ради 

Встановлення 
ставок єдиного 
податку для 
фізичних осіб – 
підприємців І та 
ІІ групи

І квартал 
2021 року

ІІ квартал
2021 року

Фінансове управління Пашкурова В.В.

3 Рішення 
сільської 

Про встановлення ставок 
та пільг зі сплати податку 

Встановлення 
ставок та пільг зі

І квартал 
2021 року

ІІ квартал
2021 року

Відділ 
житлово0комунального 

Ольшанська А.В.



ради на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 

сплати податку 
на нерухоме 
майно, відмінне 
від земельної 
ділянки

господарства, комунальної 
власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування

4 Рішення 
сільської 
ради

Про встановлення ставок 
та пільг зі сплати земельного 
податку 

Встановлення 
ставок та пільг зі
сплати 
земельного 
податку 

І квартал 
2021 року

ІІ квартал
2021 року

Відділ земельних відносин, 
охорони навколишнього 
середовища, 
агропромислового розвитку
та розвитку сільських 
територій

Обливанцова І.Ю.

5 Рішення 
сільської 
ради

Про затвердження Правил 
утримання домашніх тварин 
на території населених пунктів
Миколаївської сільської ради 

Затвердження 
правил 
утримання 
домашніх тварин

І квартал 
2021 року

ІІ квартал
2021 року

Відділ 
житлово0комунального 
господарства, комунальної 
власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування

Ольшанська А.В.

6 Рішення 
сільської 
ради

Про затвердження Правил 
благоустрою на території 
населених пунктів 
Миколаївської сільської ради 

Затвердження 
правил 
благоустрою на 
території 
населених 
пунктів 

І квартал 
2021 року

ІІ квартал
2021 року

Відділ 
житлово0комунального 
господарства, комунальної 
власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та 
містобудування

Ольшанська А.В.

Секретар сільської  ради    Вікторія НЕПИЙВОДА


	РІШЕННЯ (проєкт)

