
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

  Десята сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  26 серпня 2021 року                                                                         № 312

Про внесення доповнень до Плану
діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік,
затвердженого рішенням міської
ради від 10.12.2020 року № 55

З метою реалізації регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення
правового регулювання господарських та адміністративних відносин,
недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності,
відповідно до 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», міська рада в и р і ш и л а:

1.  Внести доповнення до Плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням другої сесії
Помічнянської міської ради 8-го скликання від 10.12.2020 року № 55 та
викласти його в новій редакції (додається).
       2.  Виконавчому комітету Помічнянської міської ради у десятиденний
термін оприлюднити оновлений План діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік шляхом його опублікування  на офіційному
вебсайті  міської ради в мережі Інтернет.

3.  Зобов’язати розробників регуляторних актів, не передбачених планом, у
визначений Законом строк подавати до загального відділу виконавчого
комітету Помічнянської міської ради пропозиції про внесення змін та
доповнень до плану.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів,соціального розвитку, інвестицій, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування.



Міський голова                                                                    Микола  АНТОШИК

Додаток

                                                                                             до рішення  міської ради
                                                                                                від  26.08.2021 року № 312

ПЛАН
Діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

№
з/п

Вид
регулятор
ного акта

Назва проєкту
Ціль прийняття

регуляторного акта
Строк

прийняття
проєкту

Найменування
органів та
підрозділів

відповідальних
за розроблення

1. Рішення
міської ради

Про
встановлення
розмірів ставок
єдиного податку
на території
Помічнянської
ОТГ на 2022 рік

Вдосконалення на
місцевому рівні системи
адміністрування податків,
збільшення потенційних
джерел надходження
фінансових ресурсів до
доходної частини
бюджету міської ради

І півріччя Фінансовий
відділ

2 Рішення
міської ради

Про
встановлення
ставок та пільг зі
сплати податку
на нерухоме
майно, відмінне
від земельної
ділянки, на
території
Помічнянської
ОТГ на 2022 рік

Вдосконалення на
місцевому рівні системи
адміністрування податків,
збільшення потенційних
джерел надходження
фінансових ресурсів до
доходної частини
бюджету міської ради

І півріччя Фінансовий
відділ



3 Рішення
міської ради

Про
встановлення на
території
Помічнянської
ОТГ ставок та
пільг зі сплати
земельного
податку
юридичним та
фізичним особам
на 2022 рік

Вдосконалення на
місцевому рівні системи
адміністрування податків,
збільшення потенційних
джерел надходження
фінансових ресурсів до
доходної частини
бюджету міської ради

І півріччя
Земельно-

екологічний
відділ

4. Рішення
міської ради

Про
затвердження

Правил
(Положення)
благоустрою,
забезпечення

чистоти,
порядку

утримання і
прибирання
вуличних,
дворових
територій,
парків в

населених
пунктах

Помічнянської
ОТГ

Удосконалення нормативно-
правового регулювання
відносин у сфері
благоустрою міста,
належного утримання та
раціонального використання
його території, забезпечення
чистоти та порядку в місті

ІІ півріччя Відділ житлово-
комунального
господарства,
архітектури та
містобудування

5. Рішення
міської ради

Про
визначення

розмірів
орендної плати

за земельні
ділянки

комунальної
власності на

території
Помічнянянсь

кої міської
ради

Створення рівних умов у
конкуренції суб’єктами
господарювання на території
Помічнянської міської ради
та встановлення єдиного
підходу при визначенні
ставок орендної плати за
земельні ділянки

І півріччя Земельно-
екологічний
відділ

6. Рішення
міської ради

Про
затвердження

Положення про

Визначення основних вимог
щодо порядку організації
виїзної (виносної)

ІІ півріччя Заступник
міського голови
з питань



організацію та
проведення

виїзної
(виносної)
торгівлі,

надання послуг
у сфері

відпочинку та
розваг,

ярмаркових
заходів на
території

Помічнянської
міської ТГ

торгівлі, надання послуг у
сфері відпочинку та
розваг, ярмаркових
заходів підприємствами,
організаціями незалежно
від форми власності,
громадянами,
підприємцями, що
здійснюють діяльність на
території громади

діяльності
виконавчих
органів ради
(соціальна
сфера)

_______________________


