
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять п’ята  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 21 грудня 2019 року                    № 794

м. Помічна

Про  затвердження раніше
прийнятих рішень виконкому
міської ради

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада   в и р і ш и л а:

1. Затвердити рішення виконкому міської ради від 28 листопада 2019
року № 107 «Про  затвердження плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2021 рік»  ( додається ).

Міський голова                                                                                Антошик М.М.



Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 листопада 2019 року                                                                       № 107

м. Помічна

Про  затвердження плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2021 рік

Відповідно до статей 7, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись
ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком
міської ради      в и р і ш и в  :

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2021 рік  (додається ).

2. Просити сесію міської ради затвердити дане рішення виконкому.

3. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   залишаю за собою.

Міський голова                                                                              Антошик М.М.





ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому міської

                                                                                         ради від 28.11.2019 року № 107

П Л А Н
підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

№
з/п

Назва рішення Ціль прийняття Строк
підготовки

Відповідальний за розробку

1. Про встановлення розмірів  ставок
єдиного податку на території
Помічнянської ОТГ на 2021 рік

З метою розвитку підприємництва
та збільшення надходжень до
міського бюджету

І квартал
2020р.

Постійна комісія міської ради з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін,
побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування

2. Про встановлення на території
Помічнянської ОТГ ставок та пільг
зі сплати земельного податку
юридичним та фізичним особам на
2021 рік

З метою розвитку підприємництва
та збільшення надходжень до
міського бюджету

І квартал
2020р.

Постійна комісія міської ради з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін,
побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування

3. Про встановлення ставок та пільг зі
сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на
території Помічнянської ОТГ на
2021 рік

З метою розвитку підприємництва
та збільшення надходжень до
міського бюджету

І квартал
2020р.

Постійна комісія міської ради з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін,
побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування

4. Про встановлення збору  за місця
для паркування транспортних
засобів на 2021 рік

З метою розвитку підприємництва
та збільшення надходжень до
міського бюджету

І квартал
2020р.

Постійна комісія міської ради з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін,
побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування

5.  Затвердження плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних
актів на 2021 рік

З метою виконання ЗУ «Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»

грудень
2020р.

Виконавчий комітет міської ради

___________________________________
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