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ПЛАН 

діяльності з  підготовки проектів регуляторних  актів Музиківської  сільської ради на 2020 рік 

№

/ 

п/

п 

Вид проекту 

регуляторного 

акту 

Назва проекту 

регуляторного акту 
Обгрунтування необхідності 

прийняття                       

регуляторного акту 

Термін 

підготовки 

проекту 

регуляторного 

акту 

Відповідальні 

за розробку проекту  

регуляторного акту 

1  2 3 4 5 

1. Рішення сесії 

сільської ради 

«Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного 

податку на 2021 рік» 

Забезпечення надходження 

коштів до  бюджету громади 

І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ, відділ  земельних 

відносин та розвитку 

інфраструктури 

2 Рішення сесії 

сільської ради 

«Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2021 

рік» 

Забезпечення надходження 

коштів до  бюджету громади 

І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ, секретар сільської 

ради 

3 Рішення сесії 

сільської ради 

« Про встановлення єдиного 

податку на 2021 рік» 

Забезпечення надходження 

коштів до  бюджету громади 

І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ, секретар сільської 

ради 

4 Рішення сесії 

сільської ради 

«Про встановлення 

транспортного податку на 

2021 рік» 

Забезпечення надходження 

коштів до  бюджету громади 

І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ, секретар сільської 

ради 

5 

Рішення сесії 

сільської ради 

 

«Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти та 

порядку на території 

населених пунктів  

Музиківської сільської ради» 

Забезпечення благоустрою, 

чистоти і порядку на території 

Музиківської сільської ради 

І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ, секретар сільської 

ради 



(с. Музиківка, с. Висунці, 

с. Мирошниківка, с. Східне, 

с. Загорянівка, 

с. Шкуринівка) 

6 Рішення сесії 

сільської ради 

Положення про оренду майна 

Музиківської об’єднаної  

територіальної громади 

Врегулювання відносин оренди І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ 

7 Рішення сесії 

сільської ради 

Типовий договір оренди 

нерухомого майна 

Музиківської об’єднаної  

територіальної громади 

Врегулювання відносин оренди І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ 

8 Рішення сесії 

сільської ради 

Порядок організації та 

проведення конкурсів на 

право оренди 

майна Музиківської 

об’єднаної  територіальної 

громади 

Врегулювання відносин оренди І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ 

9 Рішення сесії 

сільської ради 

Методика розрахунку 

орендної плати за майно 

Музиківської об’єднаної  

територіальної громади 

Врегулювання відносин оренди І півріччя 

2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 

відділ 

Секретар сільської            Л.С. Погрібна  


