Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області
Тридцять шоста сесія
Сьомого скликання
Рішення
Від 20 жовтня 2020 року
село Нижня Сироватка
Про затвердження плану
діяльності з підготовки
регуляторних актів та
плану – графіку здійснення
відстеження результативності
діючих регуляторних актів на 2021 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.
2.
3.

Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів
Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік (додаток 1).
Затвердити план – графік здійснення відстеження результативності
діючих регуляторних актів сільською радою на 2021 рік. (додаток 2)
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства та
управління комунальною власністю.

Сільський голова

В.Ю.Суспіцин

Додаток № 1
до рішення 36 сесії 7 скликання
від 20.10.2020 року

План
діяльності з підготовки регуляторних актів Нижньосироватської сільської
ради на 2021 рік.
№ Вид проекту
п/ регуляторно
п го акту

Назва проекту
регуляторного акту

Цілі
прийняття

строки
Підготов Прийнят
ки
тя
проекту
регулятор
регулято ного акту
рного
акту

Найменуван
ня
відповідаль
них за
розроблення
проектів
регуляторни
х актів

1

Рішення сесії

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

Поповнення
місцевого
бюджету

І півріччя До 15
2021
липня
року
2021 року

Постійні
комісії
сільської
ради

2

Рішення сесії

Про встановлення
транспортного
податку

Поповнення
місцевого
бюджету

І півріччя До 15
2021
липня
року
2021 року

3

Рішення сесії

Поповнення
місцевого
бюджету

І півріччя До 15
2021
липня
року
2021 року

4

Рішення сесії

Поповнення
місцевого
бюджету

І півріччя До 15
2020
липня
року
2021 року

5

Рішення сесії

Про встановлення
податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки
Про встановлення
фіксованих ставок
єдиного податку
для фізичних осіб
– підприємців.
Про затвердження
правил
благоустрою сіл
Нижньосироватсь
кої сільської ради

Постійні
комісії
сільської
ради
Постійні
комісії
сільської
ради

Забезпечен
ня чистоти і
порядку на
території сіл

ІІ
півріччя
2021
року

Секретар сільської ради

Постійні
комісії
сільської
ради

ІІ півріччя Постійні
2021 року комісії
сільської
ради
Г.М. Носенко

Додаток № 2

до рішення 36 сесії 7 скликання
від 20.10.2020 року

План – графік
здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів
на 2021 рік.
№ Дата
п/ прийняття
п регуляторног
о акту

Вид регуляторного
акта, що
планується
розробити чи
переглянути

Види
відстеження

1

Рішення 35
сесії 7
скликання
від
10.07.2020

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

Повторне

ІV
квартал
2021
року

Рішення 35
сесії 7
скликання
від
10.07.2020

Про встановлення
податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної ділянки

Повторне

ІV
квартал
2021
року

Виконав
чий
комітет

статистичні

3

Рішення 35
сесії 7
скликання
від
10.07.2020

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

Повторне

ІV
квартал
2021
року

Виконав
чий
комітет

статистичні

4

Рішення
сесії 8
скликання

Про затвердження
правил
благоустрою сіл
Нижньосироватсь
кої сільської ради

базове

ІІ
півріччя
2021
року

Виконав
чий
комітет

статистичні

2

Секретар сільської ради

Строк
виконанн
я заходів

Структу
рний
підрозді
л
відповід
альний
Виконав
чий
комітет

Види даних,
які
використовув
атимуться для
відстеження
(статистичні
соціологічні)
статистичні

Г.М. Носенко

