
ЛИСЯНСЬКА СЕЛИЩНАРАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

15.10.2020 р. смт Лисянка Мо70-32/МП

Про затвердження плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів
виконавчого комітету
Лисянської селищноїради

На виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності», керуючись ст.359 Закону України «Про місцеве

самоврядуванняв Україні»,

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого

комітету Лисянської селищної ради (додається).

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

соціально-економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів Лисянської селищної

ради.

Селищний голова Ю. В. Корнієнко



Хе70-32/МПвід 15.10.2020 р.

Додаток до рішення

Пландіяльностіз підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету
Лисянської селищної ради

Найменування
Мо Назва проекту відповідальних|Цілі прийняття :

. Термін виконанняп/т регуляторного акту органів та регуляторного акту
підрозділів

1 2 3 4 5

Про встановлення Поповнення

податку на майно (в ДОХІДНОЇ частини

частині транспортного селищного
І іа . зони бюджету, пніподатку) на території|Фінансовий відділ Ї півріччя 2021 року

з виконання ЗУ «ПроЛисянської
"яз - місцевеселищної об'єднаної

. Й самоврядуваннявтериторіальної громади ЛиУкраїні»

Про встановлення Поповнення

податку на майно (в дохідної частини

частині плати за ОРЛИТЕНОГО

2| землю)натериторії|Фінансовий відділ бюджету, І півріччя 2021 року
ЗІненнської виконання ЗУ «Про

селищної об'єднаної мецеве
територіальної громади каморряшуванни: в

Україні»

Про встановлення Поповнення
податку на майно(в дохідної частини
частині податку на селищного

нерухоме майно відмінне!  . 2 бюджет3 |ЧУРУХ

Фінансовий відділ У
від земельної ділянки) на

території Лисянської
селищної об'єднаної

територіальної громади

виконання ЗУ «Про
місцеве

самоврядуванняв
Україні»

І півріччя 2021 року



Про встановлення
єдиного податку

(спрощеної системи
оподаткування) та ставок

єдиного податку на
території Лисянської
селищної об'єднаної

територіальної громади

Фінансовий відділ

Поповнення
дохідної частини

селищного
бюджету,

виконання ЗУ «Про
місцеве

самоврядуванняв
Україні»

І півріччя 2021 року

Про встановлення ставок
Відділ земельних
відносин, екології

Поповнення
дохідної частини

селищного
бюджету, І півріччя 2021 року

орендної плати за землю та виконання ЗУ «Про
водокористування місцеве

самоврядування в
Україні»

Поповнення
Про затвердження правил!
благоустрою, дотримання

тиші,громадського
порядку на території

Лисянської об'єднаної
територіальної громади

КП «Благоустрій»

дохідної частини
селищного
бюджету,

виконання ЗУ «Про
місцеве

самоврядуванняв
Україні»

І півріччя 2021 року

Про встановлення
розміру плати за

-
харчування дітей у

закладах дошкільної
освіти та дошкільних

групах навчально-
виховних комплексів на

території Лисянської ОТГ

Селищний голова!

Відділ освіти
ЗУ «Про дошкільну

освіту»
І півріччя 2021 року

Ю. В. Корнієнко


