
УКРАЇНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

XLVI сесія  VII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22   листопада  2018 року       №802-VII 
Про затвердження плану діяльності з підготовки  

проектів регуляторних  актів Комсомольської селищної 

 ради  на 2019 рік 

 

 

З метою впорядкування роботи Комсомольської селищної ради щодо 

державної регуляторної політики та регуляторної діяльності у 2019 році 

відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та керуючись ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Комсомольської селищної ради на 2019 рік. (додається). 

2. Надати дозвіл постійній депутатській комісії мандатній, з питань 

депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку при 

необхідності вносити зміни та доповнення до плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, 

етики, законності та правопорядку (голова комісії Кишинський В.М.) 
 

 

 

 

Комсомольський селищний голова                    Д.М. Діхтяр 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 до рішення  

XLVI сесії   Комсомольської 

селищної ради VII скликання 

від  «22»  листопада  2018 року 

№802-VII 
 

План діяльності  з підготовки  проектів регуляторних актів  

Комсомольської селищної ради   на  2019 рік. 
 

 

№ 

з/п 

Види і назви 

проектів 

Цілі прийняття Відповідальні 

за розроблення 

проектів 

Строк 

підготовки 

проектів 

1  Проект рішення «Про 

встановлення ставок 

та пільг із сплати 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

2020 рік» 

Забезпечення  

реалізації державної 

політики в податковій 

сфері, зокрема вимог 

Податкового Кодексу 

України, спрямовану на 

поповнення дохідної 

частини місцевого 

бюджету для 

забезпечення реалізації 

програм соціально – 

економічного розвитку. 
 

 

 

 

 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг  

 

 

I-II півріччя 

2019 р. 

2 Проект рішення «Про 

встановлення ставок 

єдиного податку на 

2020 рік» 

Забезпечення  

реалізації державної 

політики в податковій 

сфері, зокрема вимог 

Податкового Кодексу 

України, спрямовану на 

поповнення дохідної 

частини місцевого 

бюджету для 

забезпечення реалізації 

програм соціально – 

економічного розвитку. 
 

 

 

 

 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг  

 

 

I-II півріччя 

2019 р. 

3 Проект рішення «Про 

встановлення 

транспортного 

податку на 2020 рік» 

Забезпечення  

реалізації державної 

політики в податковій 

сфері, зокрема вимог 

Податкового Кодексу 

України, спрямовану на 

поповнення дохідної 

частини місцевого 

бюджету для 

забезпечення реалізації 

програм соціально – 

економічного розвитку. 
 

 

 

 

 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг  

 

 

I-II півріччя 

2019 р. 



4 Проект рішення «Про 

встановлення ставок 

та пільг із сплати 

земельного податку на 

2020 рік» 

Забезпечення  

реалізації державної 

політики в податковій 

сфері, зокрема вимог 

Податкового Кодексу 

України, спрямовану на 

поповнення дохідної 

частини місцевого 

бюджету для 

забезпечення реалізації 

програм соціально – 

економічного розвитку. 
 

 

 

 

 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг  

 

 

I-II півріччя 

2019 р. 

5  Проект рішення «Про 

затвердження 

Порядку розміщення 

тимчасових споруд 

для провадження 

підприємницької 

діяльності  в межах 

населених пунктів на 

території 

Комсомольської 

селищної ради» 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення повноти 

надходжень до 

місцевого бюджету. 

Постійна комісія з 

питань промисловості, 

будівництва, 

агропромислового 

комплексу, житлово-

комунального 

господарства, 

земельних відносин та 

екології 

I –II півріччя  

2018 р. 

6  Проект рішення 

«Про встановлення 

розміру відрахувань 

для сплати до 

місцевого бюджету 

частини чистого 

прибутку (доходу) 

підприємств 

комунальної 

власності 

територіальної 

громад 

Комсомольської 

селищної ради». 

Забезпечення повноти 

надходжень до 

місцевого бюджету 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг  
 

I –II півріччя  

2018 р. 

7  Проект рішення «Про 

затвердження 

Положення «Про 

встановлення режиму 

роботи закладів 

торгівлі, побутового 

обслуговування  та 

ресторанного 

господарства на 

території 

Комсомольської 

селищної ради»  

 

 

Встановлення зручного 

для населення режиму 

роботи закладів 

торгівлі, побутового 

обслуговування  та 

ресторанного 

господарства, 

здійснення контролю за 

дотриманням чинного 

законодавства 

суб’єктами господарю-

вання 

 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I –II півріччя  

2018 р. 



8  Проект рішення «Про 

внесення змін та 

доповнень до 

Положення про порядок 

та умови приватизації 

майна  комунальної 

власності територіальної 

громади Комсомольської 

селищної ради»  

 

Визначення  механізму 

та можливість переходу 

права власності на 

об’єкти комунальної 

власності від 

комунальної до 

приватної з 

урахуванням 

законодавчих норм і 

удосконалення 

механізму вирішення 

питань, пов’язаних з 

відчуженням об’єктів 

комунальної  власності. 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, 

соціального захисту, 

праці та сфери 

послуг та Постійна 

комісія  мандатна, з 

питань депутатської 

діяльності, етики, 

законності та 

правопорядку 

 
 

I –II півріччя  

2018 р. 

 

 

 

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради                      Г.О.Куценко 

 

 

 

 

 
 

 


