
 
УКРАЇНА 

СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Сімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.11.2021                                                                                             №17-09/VІІІ 

 

Про внесення змін до рішення 

сесії №01-15/VIІI від 20.11.2020 

року «Про оприлюднення плану 

проектів регуляторних актів на 

2021 рік» (з урахуванням змін       

від 21.07.2021 №12-28/VІІІ) 

 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 32 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 28 

Закону України «Про соціальні послуги», керуючись рішенням 

Степанківської сільської ради №01-16/VIII від 08.12.2020 року «Про 

створення центру надання соціальних послуг Степанківської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області», Степанківська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення сесії №01-15/VIІI від 20.11.2020 року 

(з урахуванням внесених змін від 21.07.2021 №12-28/VІІІ) а саме: 

1.1. Виключити з плану діяльності Степанківської сільської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, пункт 8 «Про 

затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, що належить до 

комунальної власності Степанківської сільської ради»; 

1.2. Додати до плану діяльності Степанківської сільської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, пункт 10 «Про 

встановлення тарифів на платні послуги КЗ «Центр надання 

соціальних послуг» Степанківської сільської ради». 

2. Внести зміни до додатку 2 рішення сесії №01-15/VIІI від 20.11.2020 року 

(з урахуванням внесених змін від 21.07.2021 №12-28/VІІІ) а саме: 

2.1. Виключити з план-графіку діяльності Степанківської сільської 

ради щодо проведення заходів з відстеження результативності 

прийнятих регуляторних актів на 2021 рік, пункт 15 «Про 





Додаток 1  

до рішення Степанківської 

сільської ради 

№17-09/VІІІ від 22.11.2021 р.  

 

План діяльності Степанківської сільської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

№

п/

п 

Назва 

регуляторного 

акту 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальні за 

розроблення проекту 

регуляторного акта 

1 Про встановлення 

Єдиного податку 

та затвердження 

відповідного  

Положення  

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,  інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

2 Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку на 2022 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,  інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

3 Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки, 

на 2022 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,  інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

4 Про встановлення 

Збору за місця для 

паркування 

транспортних 

засобів та 

затвердження  

відповідного 

Положення  

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,  інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 





Додаток 2 

до рішення Степанківської 

сільської ради 

№17-09/VІІІ від 22.11.2021 р. 

 

План-графік діяльності  

Степанківської сільської ради щодо проведення заходів 

з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2021 

рік 

 
№п/п Дата, номер та 

назва 

регуляторного 

акта 

Вид 

відстеження 

Відповідальний 

за проведення 

відстеження 

Строк 

виконання 

Вид даних 

1 ІV квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку 

на нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки, на 2021 

рік» 

Повторне Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2021 року 

Статистичні 

2 ІV квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

ставок та пільг із 

сплати 

земельного 

податку, на 2021 

рік» 

Повторне Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2021 року 

Статистичні 

3 ІV квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Єдиного податку 

та затвердження 

відповідного  

Положення на 

2021 рік» 

Повторне Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2021 року 

Статистичні 

4 ІV квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Збору за місця 

для паркування 

транспортних 

Повторне Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

ІV квартал 

2021 року 

Статистичні 



засобів та 

затвердження 

відповідного 

Положення на 

2021 рік» 

 

 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

5 ІV квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Туристичного 

збору та 

затвердження 

відповідного  

Положення на 

2021 рік» 

Повторне Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2021 року 

Статистичні 

6 ІV квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Транспортного 

податку та 

затвердження 

відповідного  

Положення на 

2021 рік» 

Повторне Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2021 року 

Статистичні 

7 ІV квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

ставок орендної 

плати за земельні 

ділянки на 2021 

рік» 

Повторне Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІV квартал 

2021 року 

Статистичні 

8 ІІ квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку 

на нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки на 2022 

рік» 

Базове Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІІ квартал 

2021 року 

Статистичні 

9 ІІ квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Базове Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

ІІ квартал 

2021 року 

Статистичні 



ставок та пільг із 

сплати 

земельного 

податку на 2022 

рік» 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

10 ІІ квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

ставок орендної 

плати за земельні 

ділянки на 2022 

рік» 

Базове Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІІ квартал 

2021 року 

Статистичні 

11 ІІ квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Єдиного податку 

та затвердження 

відповідного  

Положення» 

 

 

Базове Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІІ квартал 

2021 року 

Статистичні 

12 ІІ квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Збору за місця 

для паркуваннят 

транспортних 

засобів та 

затвердження 

відповідного 

Положення» 

Базове Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІІ квартал 

2021 року 

Статистичні 

13 ІІ квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Туристичного 

збору 

та затвердження 

відповідного  

Положення» 

Базове Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

ІІ квартал 

2021 року 

Статистичні 

14 ІІ квартал 2021 

року «Про 

встановлення 

Транспортного 

Базове Комісія питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування 

ІІ квартал 

2021 року 

Статистичні 




