
              

                                                            

   

Україна  

Місцеве самоврядування  
  

Слобожанська селищна рада  

Дніпровського району Дніпропетровської області  

Тридцять восьма сесія сьомого скликання  

  

Р І Ш Е Н Н Я  
                              

Про внесення змін до рішення 34 сесії 7 скликання  від 

06.12.2018 року № 1745 «Про затвердження   

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   

Слобожанської селищної ради та її виконавчого комітету на 2019 рік»  

  

Керуючись законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування 

діяльності виконавчих органів селищної ради з підготовки регуляторних актів, що діють у 

сфері господарської діяльності, Слобожанська селищна рада  

  

ВИРІШИЛА:  

  

1. Внести зміни до рішення 34 сесії 7 скликання від 06.12.2018 року № 1745 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Слобожанської 

селищної ради та її виконавчого комітету на 2019 рік», згідно з додатком.  

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

 

3. Зобов’язати протокольну службу Виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради забезпечити опублікування даного рішення у газеті «Дніпровська зоря». 

  

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                         І. КАМІНСЬКИЙ  

Згідно:  

Секретар селищної ради                              Л.Лагода  

 

смт Слобожанське  

27 червня 2019 року 

2032-38/VІІ  



Додаток    

до рішення 34 сесії 7 скликання    

від 06.12.2018 року № 1745-34/VII 

(у редакції рішення селищної ради 

від 27.06.2019 № 2032-38/VII) 

План діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

Слобожанської селищної ради та її виконавчого комітету  на 2019 рік 
 

№  

п/п  

Вид проекту  Назва проекту  Мета прийняття  Строк 

підготовки 

проектів  

Відповідальний за 

підготовку проекту  

регуляторного акта  

1.  Рішення 

селищної ради  

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території Слобожанської селищної  

територіальної громади;   

врегулювання питання встановлення 

ставок та пільг податку на нерухоме 

майно, відмінне від  земельної 

ділянки у відповідності до 

Постанови КМУ від 24.05.2017 

№483; встановлення порядку 

обчислення та сплати податку на 

території громади; забезпечення 

відповідних надходжень до бюджету 

громади;створення фінансових 

можливостей для задоволення 

соціальних та інших потреб 

громади.  

квітень    

  

фінансовий відділ  

2.  Рішення 

селищної ради  

Про встановлення ставок із сплати 

транспортного податку на 

території Слобожанської селищної 

територіальної громади;  

врегулювання питання 

встановлення ставок транспортного 

податку до Постанови КМУ від  

21.06.2017 №428;   

квітень  фінансовий відділ  

 



   встановлення порядку обчислення 

та сплати податку на території 

громади; забезпечення відповідних 

надходжень до бюджету громади; 

створення фінансових можливостей 

для задоволення соціальних та 

інших потреб громади.  

  

3.  Рішення 

селищної ради  

Про встановлення ставок із сплати 

єдиного податку на території 

Слобожанської селищної  

територіальної громади  

врегулювання питання 

встановлення ставок єдиного 

податку; встановлення порядку 

обчислення та сплати податку на 

території громади; забезпечення 

відповідних надходжень до 

бюджету громади; створення 

фінансових можливостей для 

задоволення соціальних та інших 

потреб громади.  

квітень  фінансовий відділ  

4.  Рішення 

селищної ради  

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати  земельного податку на  

території Слобожанської селищної 

територіальної громади на 2020 рік   

Встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку 

відповідно до вимог Податкового 

кодексу України; забезпечення 

однакового підходу до всіх 

платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, 

релігійної приналежності, форми 

власності юридичної особи, 

громадянства фізичної особи, місця 

походження капіталу; забезпечення 

відповідних надходжень до 

бюджету громади; створення 

фінансових можливостей для  

квітень    

  

фінансовий відділ, відділ 

земельних відносин  

 



   задоволення соціальних та інших 

потреб громади.  

  

5.  Рішення 

селищної ради  

Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності майна 

встановлення процедури 

конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності майна- 

суб’єктів господарювання, визнаних 

такими згідно із Законом 

України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» 

липень відділ з питань комунальної 

власності, житлово – 

комунального господарства, 

благоустрою, 

інфраструктури та охорони 

навколишнього природного 

середовища  

   

Секретар селищної ради (виконкому)                                       Л. Лагода   

  

  

  

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

