
                                           

  

Україна  

Місцеве самоврядування  

  

Слобожанська селищна рада 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

Сорок третя сесія сьомого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я  
                              

Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних 

актів Слобожанської селищної ради   
та її виконавчого комітету на 2020 рік  

  
Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 

вимог ст. 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”, з метою планування діяльності селищної ради та її виконавчого комітету з 

підготовки регуляторних актів, направлених на регулювання господарських відносин на 

території Слобожанської селищної територіальної громади, враховуючи висновки постійної 

комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

Слобожанська селищна рада 
  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Слобожанської 

селищної ради та її виконавчого комітету на 2020 рік (далі – План) згідно з додатком 

(додається). 

 2. Керівникам структурних підрозділів, відповідальним за розроблення проектів 

регуляторних актів, здійснювати своєчасну підготовку проектів регуляторних актів відповідно 

до чинного законодавства та цього Плану. 

3. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та електронного 

урядування виконавчого комітету селищної ради (Овчинников) оприлюднити затверджений 

План у друкованому засобі масової інформації та на офіційному сайті Слобожанської селищної 

ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників селищного голови 

відповідно  до розподілу функціональних обов'язків та постійні комісії селищної ради. 
  

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА             І.КАМІНСЬКИЙ 

 

Згідно: 

Секретар селищної ради                           Л.Лагода 

смт Слобожанське 

05 грудня 2019 року 

2398-43/VІІ 



Додаток   

до рішення 43 сесії VII скликання   

Слобожанської селищної ради 

від 05.12.2019 року № 2398-43/VII 

План діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

Слобожанської селищної ради та її виконавчого комітету 

                                                                                         на 2020 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 з сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території 

Слобожанської селищної 

територіальної громади на 

2021 рік  

 Встановлення доцільних і обґрунтованих 

розмірів ставок податку, з урахуванням рівня 

платоспроможності мешканців та суб’єктів 

господарювання; 

Встановлення пільг щодо сплати податку на 

нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки; 

Забезпечення стабільних надходжень до 

бюджету територіальної громади для 

виконання програм соціально–економічного 

розвитку громади.  

березень   

 

фінансовий відділ 

2. Рішення  

селищної ради 

Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Слобожанської селищної 

територіальної громади на 

2021 рік 

встановлення порядку обчислення та сплати 

єдиного податку на території громади;  

забезпечення стабільного наповнен-ня 

дохідної частини бюджету територіальної 

громади на здійснення власних та делегованих 

повноважень.  

березень   

 

фінансовий відділ 



3. Рішення  

селищної ради 

Про встановлення ставок 

транспортного податку на 

території Слобожанської 

селищної територіальної 

громади на 2021 рік 

встановлення ставок транспортного  податку 

на території громади;  

наповнення дохідної частини бюджету 

територіальної громади на виконання власних 

і делегованих повноважень  

березень   

 

фінансовий відділ 

4.  Рішення  

селищної ради 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на території 

Слобожанської селищної 

територіальної громади на 

2021 рік 

врегулювання встановлення ставок та пільг 

земельного податку відповідності до 

Постанови КМУ від 24.05.2017 №483;  

  встановлення доцільних і обґрунтованих 

розмірів ставок земельного податку; 

встановлення пільг зі сплати земельного 

податку; 

забезпечення стабільних надходжень до 

бюджету територіальної громади для 

виконання програм соціально–економічного 

розвитку громади.  

березень   

 

відділ земельних 

відносин 

5. Рішення  

селищної ради 

Про встановлення 

туристичного збору на 

території Слобожанської 

селищної територіальної 

громади на 2021 рік 

встановлення ставок туристичного збору на 

території громади для забезпечення 

дотримання вимог Податкового 

законодавства; 

наповнення дохідної частини бюджету 

територіальної громади на виконання власних 

і делегованих повноважень 

березень   

 

фінансовий відділ 

6.  Рішення  

селищної ради 

Про затвердження мінімальної 

вартості місячної оренди одного 

квадратного метра  загальної 

площі нерухомого майна 

фізичних осіб на території 

встановлення доцільної та обґрунтованої 

мінімальної вартості місячної оренди одного 

квадратного метра загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб на території 

громади з врахуванням ситуації, що склалася 

на ринку нерухомості; 

жовтень відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою, 

інфраструктури та 



Слобожанської селищної 

територіальної громади 

 

врегулювання організаційних відносин, 

пов’язаних з оподаткуванням доходу 

фізичних осіб від надання в оренду об’єктів 

нерухомості відповідно до норм Податкового 

кодексу України;  

збільшення надходжень до бюджету 

територіальної громади від оренди 

нерухомого майна фізичних осіб. 

охорони навколишнього 

природного середовища  

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)                          Л. Лагода  

 


