
 
УКРАЇНА 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ   
_____________ сесії селищної ради 

восьмого скликання 

 
____ грудня 2020 року            № ___ 

 

смт Компаніївка  

 

Про план діяльності з підготовки  

проектів регуляторних актів по  

Компаніївській селищній об’єднаній 

територіальній громаді на 2021 рік  

 

                       З метою забезпечення збалансованого економічного та 

соціального розвитку Компаніївської селищної об’єднаної територіальної 

громади в 2021 - 2022 роках, розглянувши план діяльності Компаніївської 

селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів у 2021 році, 

керуючись ст.7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», ст. 7, 10, 12 «Податкового 

Кодексу України», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,: 

 

С Е Л И Щ Н А Р А Д А 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

по Компаніївській селищній об’єднаній територіальній громаді на 2021 рік 

(додається). 

 

2. Забезпечити оприлюднення плану з підготовки проектів регуляторних 

актів в засобах масової інформації до 30 грудня 2020 року – на сторінці 

офіційного сайту Компаніївської селищної ради www.kompanievska-

selrada.gov.ua.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-

економічного розвитку.  

 

Селищний голова                             Олександр МАСЛЮКОВ 

http://www.kompanievska-selrada.gov.ua/
http://www.kompanievska-selrada.gov.ua/


  

Додаток №1 до рішення №… 

від     грудня 2020 року ____ 

сесії селищної ради восьмого 

скликання 

  

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ 

З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ 

ПО КОМПАНІЇВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ОБꞌЄДНАНІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ НА 2021 РІК 

 
  

№  

пп. 

Вид проекту Назва проекту Мета проекту Строки 

підготовки 

Відповідальний за 

розроблення проекту 

1.    Рішення сесії 

Компаніївської 

селищної ради 

Про 

затвердження 

ставок 

земельного 

податку на 2022 

рік 

Збільшення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету 

 

ІІ квартал 

2021 року 

Виконавчий комітет 

Компаніївської селищної 

ради, постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

2. Рішення сесії 

Компаніївської 

селищної ради 

 

Про 

встановлення 

розмірів єдиного 

податку на 

території 

Компаніївської 

селищної ради 

для фізичних 

осіб-підприємців 

Збільшення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету 

 

ІІ квартал 

2021 рік 

Виконавчий комітет 

Компаніївської селищної 

ради, постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

3. 

 

Рішення сесії 

Компаніївської 

селищної ради 

Про 

встановлення 

податку на 

майно, в частині 

податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки 

Збільшення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету 

 

ІІ квартал 

2021 рік 

Виконавчий комітет 

Компаніївської селищної 

ради, постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

 

Селищний голова                             Олександр МАСЛЮКОВ 

 

http://kompanievka.com.ua/index.php/chergovi-sesiji/528-204-pro-zatverdzhennya-stavok-mistsevikh-podatkiv-i-zboriv-na-2017-rik-na-teritoriji-kompanijivskoji-selishchnoji-radi-ta-nadannya-pilg
http://kompanievka.com.ua/index.php/chergovi-sesiji/528-204-pro-zatverdzhennya-stavok-mistsevikh-podatkiv-i-zboriv-na-2017-rik-na-teritoriji-kompanijivskoji-selishchnoji-radi-ta-nadannya-pilg
http://kompanievka.com.ua/index.php/chergovi-sesiji/528-204-pro-zatverdzhennya-stavok-mistsevikh-podatkiv-i-zboriv-na-2017-rik-na-teritoriji-kompanijivskoji-selishchnoji-radi-ta-nadannya-pilg

