


           Додаток 1  

          до рішення  

          Степанківської сільської ради 

          №17-11/VІІІ від 22.11.2021   

 

План діяльності Степанківської сільської ради  

з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік 

 

№

п

/

п 

Назва регуляторного 

акту 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

регуляторного 

акта 

1 

Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку на 2023 рік 

Приведення діючої 

системи 

оподаткування у 

відповідність до 

Бюджетного, 

Податкового кодексу 

та наповнення 

місцевого бюджету 

ІІ квартал 

2022 року 

Постійна комісія з 

питань фінансів, 

бюджету, 

планування  

соціально-

економічного 

розвитку,  інвестиці

й та міжнародного 

співробітництва 

2 

Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки на 2023 рік 

Приведення діючої 

системи 

оподаткування у 

відповідність до 

Бюджетного, 

Податкового кодексу 

та наповнення 

місцевого бюджету 

ІІ квартал 

2022 року 

Постійна комісія з 

питань фінансів, 

бюджету, 

планування  

соціально-

економічного 

розвитку,  інвестиці

й та міжнародного 

співробітництва 

3 

Про встановлення 

ставок орендної плати 

за земельні ділянки на 

2023 рік 

Приведення діючої 

системи 

оподаткування у 

відповідність до 

Бюджетного, 

Податкового кодексу 

та наповнення 

місцевого бюджету 

ІІ квартал 

2021 року 

Постійна комісія з 

питань фінансів, 

бюджету, 

планування  

соціально-

економічного 

розвитку,  інвестиці

й та міжнародного 

співробітництва 





          Додаток 2  

          до рішення  

          Степанківської сільської ради 

          №17-11/VІІІ від 22.11.2021   

 

План-графік діяльності  

Степанківської сільської ради щодо проведення заходів 

з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів  

на 2022 рік 

 

№

п/

п 

Дата, номер та 

назва 

регуляторного акта 

Вид 

відстежен

ня 

Відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк 

виконанн

я 

Вид даних 

1 

«Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки на 

2022 рік» 

від 29.06.2021 

№11-07/VIII 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 

2 

«Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку на 2022 рік» 

від 29.06.2021 

№11-08/VIII 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 

3 

«Про встановлення 

ставок орендної 

плати за земельні 

ділянки на 2022 рік» 

від 29.06.2021 

№11-09/VIII 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 

4 

«Про встановлення 

Єдиного податку 

та затвердження 

відповідного 

Положення» 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 



від 29.06.2021 

№11-10/VIII 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

5 

«Про встановлення 

Збору за місця для 

паркування 

транспортних засобів 

та затвердження 

відповідного 

Положення» 

від 29.06.2021 

№11-11/VIII 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 

6 

«Про встановлення 

Туристичного збору 

та затвердження 

відповідного 

Положення» 

від 29.06.2021 №11-

13/VIII 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 

7 

«Про встановлення 

Транспортного 

податку та 

затвердження 

відповідного 

Положення» 

від 29.06.2021 

№11-12/VIII 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 

8 

«Про затвердження 

Методики 

розрахунку орендної 

плати за оренду 

комунального майна 

Степанківської 

сільської ради» 

Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 

9 
Про встановлення 

тарифів на платні 
Повторне 

Комісія питань 

фінансів, бюджету, 

ІV квартал 

2022 року 
Статистичні 




