
                                                           

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

VIІ СКЛИКАННЯ 

 

15 – а сесія 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 

  від 10.09.2019  № 15-12/VII  

Про внесення змін до рішення  від 20.12.2018  №  23- 8/VIІ 

«Про затвердження Плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  

Перещепинської міської  об’єднаної територіальної 

 громади на 2019 рік» 

Керуючись статтею 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 7 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перещепинська 

міська рада  

В И Р І Ш И Л А:  

1. Внести зміни в План діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Перещепинської міської ОТГ на 2019 рік, а саме:  

додати пункт 7. Про затвердження Положення про порядок розміщення  

зовнішньої реклами на території Перещепинської ОТГ (додається). 

 

2. Оприлюднити План зі змінами з підготовки проектів регуляторних 

актів Перещепинської міської ОТГ на 2019 рік на сторінках районної газети 

«Присамарська Нива» та на офіційному сайті міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, з 

питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку 

підприємництва, з питань власності, комунального майна та приватизації. 

 

 

     МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           В.І. САВЄЛЬЄВ 



                                                                                                                                                                                                            

Додаток №1 

рішення сесії міської ради                                                                               

від 20.12.2018  №  23-8/VIІ 

зі змінами та доповненнями 

від 10.09.2019 

 

П Л А Н 

діяльності Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади з 

підготовки 

 проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

 

№ 

з/п 

Назва проекту 

регуляторного 

акту 

Мета  

прийняття 

регуляторного 

 акту 

Строк 

підготовки 

регуляторного 

акту 

Найменування 

органів та 

підрозділів, 

відповідальних 

за розробку 

проектів 

регуляторних 

актів 

Джерела, 

 на яких буде 

розміщуватися 

інформація про 

виконання 

плану 

1 Про 

встановлення на 

території 

Перещепинської 

міської ОТГ 

податку на майно 

в частині податку 

на нерухоме 

майно, відмінне 

від земельної 

ділянки 

З метою 

встановлення 

місцевих 

податків у 

відповідності з 

Податковим 

кодексом 

України.Поповн

ення місцевого 

бюджету 

Впродовж року, 

при необхідності 

Комісія з питань 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, з 

питань 

інвестицій, 

регуляторної 

політики, 

торгівлі, послуг 

та розвитку 

підприємництва, 

з питань 

власності, 

комунального 

майна та 

приватизації 

Газета 

«Присамарська 

нива», сайт 

Перещепинськ

ої міської ради 

https://peresc

hepynske.otg.

dp.gov.ua 

 

2 Про 

встановлення на 

території 

Перещепинської 

міської ОТГ 

податку на майно 

в частині 

З метою 

встановлення 

місцевих 

податків у 

відповідності з 

Податковим 

кодексом 

Впродовж року, 

при необхідності 

Комісія з питань 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, з 

Газета 

«Присамарська 

нива», сайт 

Перещепинськ

ої міської ради 

https://peresc

hepynske.otg.

https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/


транспортного 

податку 

 

України.Поповн

ення місцевого 

бюджету 

питань 

інвестицій, 

регуляторної 

політики, 

торгівлі, послуг 

та розвитку 

підприємництва, 

з питань 

власності, 

комунального 

майна та 

приватизації 

dp.gov.ua 

 

3 Про 

встановлення на 

території 

Перещепинської 

міської ОТГ 

податку на майно 

в частині плати 

за землю 

З метою 

встановлення 

місцевих 

податків у 

відповідності з 

Податковим 

кодексом 

України.Поповн

ення місцевого 

бюджету 

Впродовж року, 

при необхідності 

Комісія з питань 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, з 

питань 

інвестицій, 

регуляторної 

політики, 

торгівлі, послуг 

та розвитку 

підприємництва, 

з питань 

власності, 

комунального 

майна та 

приватизації 

Газета 

«Присамарська 

нива», сайт 

Перещепинськ

ої міської ради 

https://peresc

hepynske.otg.

dp.gov.ua 

 

4 Про 

встановлення на 

території 

Перещепинської 

міської ОТГ 

акцизного 

податку з 

реалізації 

суб’єктами 

господарювання 

роздрібної 

торгівлі 

підакцизних 

товарів 

З метою 

встановлення 

місцевих 

податків у 

відповідності з 

Податковим 

кодексом 

України.Поповн

ення місцевого 

бюджету 

Впродовж року, 

при необхідності 

Комісія з питань 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, з 

питань 

інвестицій, 

регуляторної 

політики, 

торгівлі, послуг 

та розвитку 

підприємництва, 

з питань 

Газета 

«Присамарська 

нива», сайт 

Перещепинськ

ої міської ради 

https://peresc

hepynske.otg.

dp.gov.ua 

 

https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/


власності, 

комунального 

майна та 

приватизації 

5 Про 

встановлення 

ставок єдиного 

податку на 

території 

Перещепинської 

міської ОТГ 

З метою 

встановлення 

місцевих 

податків у 

відповідності з 

Податковим 

кодексом 

України.Поповн

ення місцевого 

бюджету 

Впродовж року, 

при необхідності 

Комісія з питань 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, з 

питань 

інвестицій, 

регуляторної 

політики, 

торгівлі, послуг 

та розвитку 

підприємництва, 

з питань 

власності, 

комунального 

майна та 

приватизації 

Газета 

«Присамарська 

нива», сайт 

Перещепинськ

ої міської ради 

https://peresc

hepynske.otg.

dp.gov.ua 

 

6 Про 

затвердження 

Регламенту  

відділу “Центр 

надання 

адміністративн

их послуг” 

виконавчого 

комітету 

Перещепинськ

ої міської ради 

 

 

 Впродовж року, 

при необхідності 

Комісія з питань 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, з 

питань 

інвестицій, 

регуляторної 

політики, 

торгівлі, послуг 

та розвитку 

підприємництва, 

з питань 

власності, 

комунального 

майна та 

приватизації 

Газета 

«Присамарська 

нива», сайт 

Перещепинськ

ої міської ради 

https://peresc

hepynske.otg.

dp.gov.ua 

 

 

 

7 Про 

затвердження 

Положення  

про порядок 

З метою 

упорядкування 

розміщення 

зовнішньої 

Впродовж року, 

при необхідності 

Комісія з питань 

планування 

соціально-

економічного 

Газета 

«Присамарська 

нива», сайт 

Перещепинськ

https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/
https://pereschepynske.otg.dp.gov.ua/


розміщення  

зовнішньої 

реклами на 

території  

Перещепинськ

ої ОТГ  

 

 

реклами на 

території 

Перещепинсько

ї ОТГ 

розвитку, 

бюджету та 

фінансів, з 

питань 

інвестицій, 

регуляторної 

політики, 

торгівлі, послуг 

та розвитку 

підприємництва, 

з питань 

власності, 

комунального 

майна та 

приватизації 

ої міської ради 

https://peresc

hepynske.otg.

dp.gov.ua 

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                                    М.Г. КОПИТЬКО 
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