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Про затвердження плану
актів селищної ради на 2
 

На виконання ст. 

політики у сфері господа

України «Про місцеве сам

 

1. Затвердити П

актів селищної ради на 20

2. Оприлюднити

актів Вороновицької се

Вороновицької селищної 

3. Контроль за 

комісію з питань соціальн

(Якубовська О.В.). 

 
 СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛА

20 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  

                     смт Вороновиця                      

 плану діяльності з підготовки проектів
и на 2022 рік 

 7 Закону України «Про засади держ

сподарської діяльності», відповідно до ст

ве самоврядування в Україні», селищна р

ВИРІШИЛА: 
 

ити План діяльності з підготовки прое

 на 2022 рік (додаток 1). 

днити план діяльності з підготовки прое

ої селищної ради на 2022 рік на 

щної ради. 

ь за виконанням цього рішення покл

ціально-економічного розвитку, плануван

 

ОВА                                                 Олекса

ПРОЄКТ 

АДА 
ОБЛАСТЬ 

 

                      №  

ектів регуляторних 

 державної регуляторної 

 до статті 25, 26 Закону 

щна рада  

 проектів регуляторних 

 проектів регуляторних 

 на офіційному сайті 

 покласти на постійну 

нування, бюджету та цін 

лександр КОВІНЬКО 



ПОГОДЖЕНО 

 

Секретар ради (рішення ради)                   __________                Ірина НАГАЄВСЬКА   

01 грудня 2021р. 

 

Заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів  

(рішення ради, виконкому)                            __________                Тетяна ЛІЩУК  

01 грудня2021р. 

 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт 

Загального відділу  (розпорядження,  

рішення відповідно до функціональних  

обов’язків)                                                            __________               Руслан ЗОЗУЛЯ  

01 грудня 2021р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

до рішення 20 сесії VІІІ скликання 

від 09 грудня 2021 року 

 

План діяльності  
підготовки проєктів регуляторних актів  

Вороновицької селищної ради на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Вид регуляторного 
документа 

Назва проєкту 
регуляторного акта 

Підрозділ/посадова 
особа 

відповідальний за 
розробку ситуацій. 

1 Рішення сесії 

Про встановлення місцевих 

видатків і зборів на території 

Вороновицької селищної 

ради 

Відділ фінансів 

2 Рішення сесії 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку 

Відділ земельних 

відносин 

3 Рішення сесії 

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Відділ земельних 

відносин 

4 Рішення сесії 
Про встановлення 

транспортного податку 
Відділ фінансів 

5 Рішення сесії 
Про встановлення єдиного 

податку 
Відділ фінансів 

6 Рішення сесії 
Про встановлення 

туристичного збору 
Відділ фінансів 

7 Рішення сесії 
Методика розрахунку 

орендної плати 
Відділ фінансів 

8 Рішення сесії Положення про приватизацію 

Відділ управління 

комунальною 

власністю 

9 Рішення сесії 

Положення про порядок 

відчуження комунального 

майна територіальної 

громади 

Відділ управління 

комунальною 

власністю 

10 Рішення сесії Правила благоустрою 

Відділ управління 

комунальною 

власністю 

11 Рішення сесії 
Положення про зовнішню 

рекламу 

Відділ архітектури 

та містобудування 

12 Рішення сесії 

Положення про самоврядний 

контроль за використанням та 

охороною земель 

комунальної власності 

Відділ земельних 

відносин 



13 Рішення сесії Положення про оренду землі 
Відділ земельних 

відносин 

14 Рішення сесії 

Порядок паркування 

транспортних засобів на 

території населених пунктів 

територіальної громади 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

 
 

Секретар селищної ради                                               Ірина НАГАЄВСЬКА  
  


