
 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

Четверта (позачергова) сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

          від 19 лютого 2021 року                                                          смт Печеніжин 

№ 235-4/2021 

 

Про внесення змін до плану  

діяльності з підготовки проектів  
регуляторних актів на 2021 рік 

 

Відповідно до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Печеніжинська селищна рада  

 

В И Р I Ш И Л А: 

1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2021 рік доповнивши рішення сесії селищної ради від 16.12.2020 № 15-

2/2020 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2020 рік» згідно з додатком 1. 

2. Оприлюднити затверджений план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2021 рік на веб-сайті Печеніжинської селищної ради 

територіальної громади в десятиденний термін. 

3. Виконавцям відповідальним за розробку проектів регуляторних актів 
забезпечити виконання плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів та здійснювати підготовку та прийняття проектів регуляторних актів 
відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності». 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
рішення покласти на фінансовий відділ та відділ земельних відносин. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

 

Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення Печеніжинської селищної 
ради  від 19.02.2021 №235-4/2021 

 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

№ Назва проекту регуляторного акта 

Мета прийняття 
проекту регуляторного 

акта 

Термін підготовки 
проекту регуляторного 

акта 

Відповідальні за 
розробку проекту 

регуляторного акта 

1 

«Про встановлення місцевих податків та зборів 
на території Печеніжинської територіальної 

громади» 

Визначити порядок 
встановлення місцевих 
податків та зборів на 
території Печеніжинської 
територіальної громади  

ІІ-ІV квартал 2021 року 

Виконавчий комітет, 
відділ фінансів, відділ 
земельних відносин 

 

Cелищний голова                                                                                                                                             Ігор Довірак 

 
Підготувала О. Недільська



 

 

 


	ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

