
 

                                                                                                                           

                                                                                                                                       Додаток  1                     

                                                                                                    до  рішення сесії VIIІ скликання  

                                                                                                    Баштечківської  сільської ради 

                                                                                           № 3-32 від  10.12.2020 р. 

 

ПЛАН  

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів                                                             

Баштечківської  сільської ради на 2021 рік 

 

 

  
№ Назва проекту 

регуляторного акту 
Цілі прийняття 

регуляторного акта 
Строки 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів 

Найменування органів та  

підрозділів, відповідальних за  

розроблення проектів 

регуляторних актів 

1. Про встановлення 

місцевих податків та 

зборів по 

Баштечківській 

сільській раді  на 

2022 рік. 

Забезпечення 

надходження до 

сільського бюджету 

І-ІІ квартал 
2021 року 

Комісія з питань  фінансів, 

бюджету, планування, 

соціально-економічного  

розвитку, інвестицій  та  

міжнародного  

співробітництва, 

виконавчий комітет 

 
2. Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку по 

Баштечківській 

сільській раді на 2022 

рік 

Забезпечення 

надходження до 

сільського бюджету 

І-ІІ квартал  
2021 року 

комісії з питань  фінансів, 

бюджету, планування, 

соціально-економічного  

розвитку, інвестицій  та  

міжнародного  

співробітництва, 

виконавчий комітет 

 

3. Про встановлення 

ставки на нерухоме 

майно відмінне від 

земельної ділянки на 

території 

Баштечківської 

сільської ради  на 

2022  рік 

Забезпечення 

надходження до 

сільського бюджету 

І-ІІ квартал  
2021 року 

комісії з питань  фінансів, 

бюджету, планування, 

соціально-економічного  

розвитку, інвестицій  та  

міжнародного  

співробітництва, 

виконавчий комітет 

 

 

 

 

 

 

          Секретар сільської ради                                                        О.М.Степанюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                               Додаток  2 

                                                                                             до рішення сесії VIIІ скликання                                                                                                                                         

                                                                                        № 3-32 від 10.12.2020 року                                                                                                                                                                  

 

 

ПЛАН - ГРАФІК   

здійснення відстеження  результативності  діючих регуляторних актів   

 
 

 
№ Вид   

регуляторного 

акта,що 

планується 

розробити чи 

переглянути 

Дата прийняття 

регуляторного 

акта 

Розробник 

регуляторного 

акту 

Види  

відстеження 
Терміни 

здійснення 
 заходів 

Види  

даних,які 

використову 

ватимуться  

для 

відстеження 

(статистичні, 

соціологічні) 
1. Про місцеві 

податки та 

збори по 

Баштечківській 

сільській раді на 

2021 рік 

Рішення сесії 

сільської ради 
від  06.07.2020 

року № 12-

1/VII 

Виконком 

сільської ради 
Повторне ІІ квартал  

2021 року 
 

 

статистичні 

 

2. Про 

встановлення 

ставок та пільг 

із сплати 

земельного 

податку по 

Баштечківській 

сільській раді на 

2021 рік 

Рішення сесії 

сільської ради 

від  06.07.2020 

року № 12-

2/VII 

Виконком 

сільської ради 
Повторне ІІ квартал 

 2021 року 
 

статистичні 

3 Про 

встановлення 

ставки на 

нерухоме майно 

відмінне від 

земельної 

ділянки на 

території 

Баштечківської 

сільської ради  

на 2021 рік 

Рішення  сесії 

сільської ради 

від  06.07.2020 

року № 12-

3/VII 

Виконком 

сільської ради 
Повторне ІІ квартал  

2021 року 
 

статистичні 

4. Про місцеві 

податки та 

збори по 

Баштечківській 

сільській раді на 

2022 рік 

06.2021  р. 
сесія  VIІI 

скликання 

Виконком 

сільської ради 
базове ІІ квартал 

2022 року 
статистичні 

5 Про 

встановлення 

ставок та пільг 

із сплати 

06.2021  р. 
сесія  VIІI 

скликання 

Виконком 

сільської ради 
базове ІІ квартал 

2022 року 
статистичні 



земельного 

податку по 

Баштечківській 

сільській раді на 

2022 рік 
6 Про 

встановлення 

ставки на 

нерухоме майно 

відмінне від 

земельної 

ділянки на 

території 

Баштечківської  

сільської ради 

на 2022 рік 

06.2021  р. 
сесія  VIІI 

скликання 

Виконком 

сільської ради 
базове ІІ квартал 

2022 року 
статистичні 

 

                

 

 

 

 

           Секретар сільської ради                                                     О.М.Степанюк 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


