
УКРАЇНА 
СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

II сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

10  грудня 2020 року         № 29-VIII 
Про затвердження плану діяльності з підготовки  

проектів регуляторних  актів  Слобожанської селищної 

 ради  на  2021 рік 

 

 

З метою впорядкування роботи Слобожанської селищної ради щодо державної 

регуляторної політики та регуляторної діяльності у 2021 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», Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Слобожанської селищної ради на 2021 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 - Євченко Є.С.) 

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова              Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення  

II сесії   Слобожанської 

селищної ради VIII скликання 

від  «10»  грудня  2020р.,   

№ 29-VIII 

 
 

План діяльності  з підготовки  проектів регуляторних актів  

Слобожанської селищної ради   на  2021 рік. 

 
 

 

№ 

з/п 

Види і назви 

проектів 

Цілі прийняття Відповідальні 

за розроблення 

проектів 

Строк 

підготовки 

проектів 

1 Про встановлення 

ставок та пільг 

місцевих податків і 

зборів на території 

Слобожанської  

селищної ради  на 

2022 рік 

Забезпечення  реаліза-

ції державної політики 

в податковій сфері, 

зокрема вимог Подат-

кового Кодексу Украї-

ни, спрямовану на 

поповнення доходної 

частини місцевого 

бюджету для забезпече-

ння реалізації програм 

соціально – економіч-

ного розвитку. 
 

 

 

 

 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг 

I півріччя 

2021 р. 

2 Проект рішення «Про 

затвердження Правил 

благоустрою терито -

рій населених пунктів 

Слобожанської 

селищної ради» 

Розроблення і здійснення 

ефективних і комплек-

сних заходів з утримання 

територій населених 

пунктів у належному 

стані, їх санітарного 

очищення, утримання та 

раціонального викорис-

тання територій, буді-

вель, інженерних споруд 

та об'єктів рекреаційного, 

природоохоронного, 

оздоровчого, історико-

культурного та іншого 

призначення, створення 

умов для реалізації прав 

та виконання обов’язків 

суб'єктами у сфері 

благоустрою населених 

пунктів. 

 

Постійна комісія з 

питань промисловості, 

будівництва, агропро-

мислового комплексу, 

житлово-комунального 

господарства, земель-

них відносин та 

екології 

I –II півріччя  

2021 р. 



3 Про затвердження  

Положення «Про 

порядок залучення 

коштів по пайовій 

участі замовників в 

розвитку інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури при 

будівництві об'єктів 

на території 

Слобожанської 

селищної  ради в 

новій редакції» 

 

Встановити граничні 

розміри залучення 

коштів, які підуть на 

розвиток інженерно-

транспортної та 

соціальної інфраструк -

тури на території 

Слобожанської селищ-

ної ради 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг 

I –II півріччя  

2021 р. 

4 Проект рішення «Про 

затвердження 

Положення «Про 

цільовий спеціальний 

фонд розвитку 

інженерно–транспорт-

ної та соціальної 

інфраструктури 

територіальної 

громади 

Слобожанської 

селищної ради» 

 

З метою акумулювання 

коштів для розвитку 

інженерно-транспорт-

ної та соціальної 

інфраструктури на 

території 

Слобожанської 

селищної ради та 

наповнення місцевого 

бюджету в умовах 

різкого скорочення 

обсягів централізова-

ного фінансування 

Постійна комісія з 

питань планування 

бюджету, фінансів, 

підприємницької 

діяльності, соціального 

захисту, праці та сфери 

послуг 

I –II півріччя  

2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 Секретар Слобожанської селищної ради                    Галина  КУЦЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 


