
 

 

  

 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ЯТА СЕСІЯ  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ 

  

від 31 серпня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  

та плану-графіку здійснення відстеження  

результативності діючих регуляторних актів на 2022 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 7, ст. 10, ст. 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 

забезпечення сільською радою здійснення державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік (Додаток 1).  

 

2. Затвердити план – графік здійснення відстеження результативності 

діючих регуляторних актів Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік                   

(Додаток 2). 

 

3. Рішення 36 сесії 7 скликання Нижньосироватської сільської ради від 

20.10.2020 року «Про затвердження плану діяльності з підготовки 

регуляторних актів та плану – графіку здійснення відстеження 

результативності діючих регуляторних актів на 2021 рік» вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

4. 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      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Додаток 1 до рішення 5 сесії 8 скликання     

Нижньосироватської сільської ради «Про  

затвердження плану діяльності з  

підготовки регуляторних актів та плану- 

графіку здійснення відстеження  

результативності діючих регуляторних  

актів на 2022 рік» від 31.08.2021 року 

 

 

 

План  

діяльності з підготовки проектів  регуляторних актів Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік 

 
№ 

з/

п 

Вид проекту 

регуляторно 

го акту 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Цілі прийняття  Строки 

підготовки 

проекту 

регуляторного 

акту 

Найменування органів 

та підрозділів, 

відповідальних за 

розроблення проектів 

регуляторних актів 

1 Рішення сесії 

сільської 

ради 

Про встановлення 

плати на землю 

 

Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу 

України;  Встановлення ставок земельного податку, 

розмірів орендної плати за землю на території 

Нижньосироватської сільської ради, відповідно до 

Класифікації видів цільового призначення земель; 

Встановлення пільг зі сплати земельного податку для 

фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до 

пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, 

із сплати земельного податку; Забезпечення соціально-

економічного розвитку територіальної громади, 

подальшого регулювання земельних відносин, 

використання земельного ресурсу в інтересах 

територіальної громади; Отримання додаткового 

фінансового ресурсу для вирішення соціально-

економічних питань розвитку територіальної громади 

- фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, 

І квартал 

2022 року 

Відділ земельних 

відносин, містобудування 

та благоустрою 

Нижньосироватської 
сільської ради 



охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального та дорожнього господарства тощо. 

2 Рішення сесії 

сільської 

ради 

Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки 

Виконання вимог Податкового кодексу України; 

Забезпечення відповідних надходжень до сільського 

бюджету; Встановлення єдиного порядку здійснення 

контролю за додержанням правил розрахунку та 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

 

І квартал 2022 

року 

2022 року 

Відділ земельних 

відносин, містобудування 
та благоустрою 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

Відділ планово-

фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

3 Рішення сесії 

сільської 

ради 

Про встановлення 

фіксованих ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб-

підприємців, які  

здійснюють діяльність 

по спрощеній системі 

оподаткування, обліку 

та звітності 

Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили 

забезпечити сталі надходження до сільського 

бюджету; Створення умов для нових робочих місць, 

зниження рівня безробіття; Підтримку ділової та 

інвестиційної привабливості, розвиток конкуренції на 

ринку товарів та послуг. 

 

І квартал 2022 

року  

2022 року 

Відділ планово-

фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради,  

секретар 

Нижньосироватської 

сільської ради 

4 Рішення сесії 

сільської 

ради 

Про затвердження 

Правил благоустрою  

населених пунктів 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення, утримання у належному стані будівель, споруд, 

інженерних споруд, території та санітарного очищення 

територій населених пунктів Нижньосироватської 

сільської ради 

І півріччя 2022 

року 

2022 року 

Відділ земельних 

відносин, містобудування 

та благоустрою 

Нижньосироватської 
сільської ради 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 



               Додаток 2 до рішення 5 сесії 8 скликання     

 Нижньосироватської сільської ради «Про  

    затвердження плану діяльності з  

                підготовки регуляторних актів та плану- 

                                                               графіку здійснення відстеження  

                                                               результативності діючих регуляторних  

                                                               актів на 2022 рік» від 31.08.2021 року 

 

План – графік  

здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів  

 Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік 
№  

з/ п 

Дата, номер та назва регуляторного акта 

(розпорядження, наказ, рішення тощо) 

Вид відстеження 

регуляторного акта 

(базове, повторне, 

періодичне) 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк виконання 

заходів з відстеження 

результативності 

регуляторного акта 

1 Рішення 35 сесії  

7 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про 

встановлення плати на землю»  

від 10.07.2020 року 

Повторне  Відділ планово-

фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Січень 2022 року 

2 Рішення 35 сесії  

7 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  

від 10.07.2020 року 

Повторне Відділ планово-

фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Січень 2022 року 

3 Рішення 35 сесії  

7 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про 

встановлення фіксованих ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців, які  здійснюють діяльність по 

спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності» 

від 10.07.2020 року 

Повторне Відділ планово-

фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Січень 2022 року 

 

Секретар сільської ради                                                      Ольга КЛИМЕНКО  


