
УКРАЇНА

СТЕПАНКОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Двадцять восьма сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я

05.03.2019 року №28-2/УІІ

Про внесення змін до рішення 
№22-15/VII від 29.11.2018 року 
(зі змінами від 08.02.2019 №26-10ЛПІ)
«Про оприлюднення плану проектів 
регуляторних актів на 2019 рік»

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 13, 32 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 
перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 року № 2628-УІН, 
листа начальника департаменту фінансів Черкаської обласної державної 
адміністрації від 28.02.2019 року № 04-10/04/351 «Про зауваження до рішень 
щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік»», сесія 
Степанківської сільської ради

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до плану діяльності сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік та доповнити таблицю додатку 1 
пунктом 5-7 (згідно додатку 1) в рішенні №22-15/УІІ від 29.11.2018 
року «Про оприлюднення плану проектів регуляторних актів на 2019 
рік».

2. Внести зміни до плану-графіку діяльності Степанківської сільської 
ради щодо проведення заходів з відстеження результативності 
прийнятих регуляторних актів на 2019 рік та доповнити таблицю 
додатку 2 пунктом 12-15 (згідно додатку 2) в рішенні №22-15/УІІ від 
29.11.2018 року «Про оприлюднення плану проектів регуляторних 
актів на 2019 рік».

3. Секретарю оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської 
ради рішення про внесення змін до плану діяльності Степанківської 
сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.



4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 
р о з в и т ку, - і її в естиці й та міжнародного співробітництва, з гуманітарних 
питан:

Сільський І.М. Чекаленко



Додаток 1
до рішення Степанківської 
сільської ради 
№ 28-2/УІІ від 05.03.2019 р.

План діяльності Степанківської сільської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

№

п
/
п

Н азва
регуляторного

акту

Ц ілі прийняття  
регуляторного акта

С трок
підготовки

проекту

В ідповідальні за 
розроблення проекту  
регуляторного акта

5 Про встановлення
Транспортного
податку
та затвердження 
відповідного 
Положення на 
2019 рік

Приведення діючої системи 
оподаткування у відповідність до 
Бюджетного, Податкового 
кодексу та наповнення місцевого 
бюджету

І-ІІ квартал 
2019 року

Постійна комісія з питань 
фінансів, бюджету, 
планування соціально- 
економічного 
розвитку, інвестицій та 
міжнародного 
співробітництва

6 Про встановлення
Туристичного
збору
та затвердження 
відповідного 
Положення на 
2020 рік

Приведення діючої системи 
оподаткування у відповідність до 
Бюджетного, Податкового 
кодексу та наповнення місцевого 
бюджету

II квартал 
2019 року

Постійна комісія з питань 
фінансів, бюджету, 
планування соціально- 
економічного 
розвитку, інвестицій та 
міжнародного 
співробітництва

7 Про встановлення
Транспортного
податку
та затвердження 
відповідного 
Положення на 
2020 рік

Приведення діючої системи 
оподаткування у відповідність до 
Бюджетного, Податкового 
кодексу та наповнення місцевого 
бюджету

II квартал 
2019 року

Постійна комісія з питань 
фінансів, бюджету, 
планування соціально- 
економічного 
розвитку, інвестицій та 
міжнародного, * 
співробітництва



І

Додаток 2
до рішення Степанківської 
сільської ради 
№ 28-2/УЇЇ від 05.03.2019 р.

План-графік діяльності
Степанківської сільської ради щодо проведення заходів 

з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2019 рік

№п/п Дата, номер та назва регуляторного 
акта

Вид
відстеження

Відповідальний за проведення відстеження Строк
виконання

Вид даних

12 І квартал 2019 року «Про встановлення 
Туристичного збору 
та затвердження відповідного 
Положення на 2019 рік»

Базове Комісія питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва

І квартал 
2019 року

Статистичні

13 І квартал 2019 року «Про встановлення 
Транспортного податку 
та затвердження відповідного 
Положення на 2019 рік»

Базове Комісія питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва

І квартал 
2019 року

Статистичні

14 II квартал 2019 року «Про 
встановлення Туристичного збору 
та затвердження відповідного 
Положення на 2019 рік»

Базове Комісія питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва

II квартал 
2019 року

Статистичні

15 II квартал 2019 року «Про 
встановлення Транспортного податку 
та затвердження відповідного 
1 Іо.іожсшія на 2019 рік»

Базове Комісія питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва

II квартал 
2019 року

Статистичні

) сільської рада І.М. Невгод


