
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять третя  сесія
Сьомого скликання

Рішення
Від 22 травня  2020 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до плану
діяльності з підготовки 
регуляторних актів на 2020 рік

З метою дотримання вимог чинного законодавства України, керуючись
ст.  ст.  7,  32  ЗУ  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності» п. 6 ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні»  Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  плану  діяльності   з  підготовки  регуляторних  актів
Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік, затвердженого рішення 29
сесії  7 скликання від 01.11.2019 року, виклавши його в новій редакції,  що
додається.
2. Дане рішення оприлюднити у встановленому порядку
3  Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  постійні  комісії
сільської ради. 

Сільський голова                                                                   В.Ю.Суспіцин



Додаток № 1
до проекту рішення 33  сесії 7 скликання

 від 22.05.2020 року
План 

діяльності з підготовки  регуляторних актів Нижньосироватської сільської
ради на 2020 рік.

№ 
п/
п

Вид проекту 
регуляторно
го акту

Назва проекту 
регуляторного акту

Цілі прийняття строки Найменування 
відповідальних
за розроблення
проектів 
регуляторних 
актів

Підготовки
проекту 
регуляторн
ого акту

Прийнят
тя 
регуляторно
го акту

1 Рішення сесії Про встановлення 
плати на землю 
Нижньосироватсь
кої сільської ради   
Сумського району 
Сумської області

Поповнення 
місцевого 
бюджету

І півріччя
2020 року

І півріччя 
2020 року

Постійні 
комісії 
сільської ради

2 Рішення сесії Про  встановлення 
транспортного податку

Поповнення 
місцевого 
бюджету

І півріччя
2020 року

І півріччя 
2020 року

Постійні 
комісії 
сільської ради

3 Рішення сесії Про встановлення  
податку на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки

Поповнення 
місцевого 
бюджету

І півріччя
2020року

І півріччя 
2020 року

Постійні 
комісії 
сільської ради

4 Рішення сесії Про встановлення 
фіксованих ставок 
єдиного податку для 
фізичних осіб – 
підприємців.

Поповнення 
місцевого 
бюджету

І півріччя
 2020 року

І півріччя 
2020 року

Постійні 
комісії 
сільської ради

5 Рішення сесії Про затвердження 
правил благоустрою  
сіл Нижньосироватсь 
кої сільської ради

Забезпечен
ня чистоти і 
порядку на 
території сіл

ІІ півріччя 
2020 року

ІІ півріччя 
2020 року

Постійні 
комісії 
сільської ради

6. Рішення сесії Про затвердження 
Порядку передачі в 
оренду комунального 
майна 
Нижньосироватської 
сільської ради, 
методики  розрахунку 
орендної плати за 
комунальне майно та 
пропозицій її 
розподілу, орендних 
ставок за 
використання майна 
територіальної 
громади, Типового 
договору оренди 
комунального майна

Поповнення 
місцевого 
бюджету

ІІ півріччя 
2020 року

ІІ півріччя 
2020 року 

Постійні 
комісії 
сільської ради

Секретар сільської ради                                                                                Г.М. Носенко


