
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

49 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

13 грудня 2019 року                                 с.Судилків                          № 1 

 

 

Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік по Судилківській сільській раді 

 

Керуючись Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності Судилківської сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік  (додається) 

2. Виконавчому комітету сільської  ради забезпечити оприлюднення 

затвердженого плану діяльності Судилківської сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік  на офіційному сайті сільської ради  в 10-денний  термін  з 

дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Дорощук М.Ф.) 

 

 

 

Сільський голова                                         Т.Котик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток  

до рішення сесії Судилківської 

сільської ради VIII скликання  

від 13 грудня  2019 року №1 

 

 

П Л А Н 

діяльності Судилківської сільської ради  з підготовки проектів  

регуляторних актів на 2020 рік  

 

№ 

з/п 

Вид та назва проекту 

регуляторного акту 

Ціль його 

прийняття 

Терміни 

підготовки 

проекту 

Найменування 

органу, 

підрозділу 

відповідального 

за розроблення 

проекту 

1. Про місцеві податки і збори 

на 2021 рік 

 

Поповнення 

сільського 

бюджету  

ІІ квартал  

2020 року 

Постійна комісія 

сільської ради з 

питань фінансів, 

бюджету та 

соціально-

економічного 

розвитку, 

фінансовий відділ  

сільської ради 

 

2. Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, на 2021 рік 

Поповнення 

сільського 

бюджету  

ІІ квартал  

2020 року 

Постійна комісія 

сільської ради з 

питань фінансів, 

бюджету та 

соціально-

економічного 

розвитку, 

фінансовий відділ  

сільської ради 

 

3. Про встановлення ставок 

земельного податку     

на 2021 рік 

Поповнення 

сільського 

бюджету 

ІІ квартал  

2020 року 

Постійна комісія 

сільської ради з 

питань фінансів, 

бюджету та 

соціально-

економічного 

розвитку, 

фінансовий відділ  

сільської ради 

 

 

 

 

Сільський голова         Т.Котик 

 


