
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сімнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
25 листопада 2021 року          №325 
 

Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
проєктів регуляторних актів на 2022 рік 
 
З метою координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення принципів регуляторної політики, відповідно до статей 7,13, 32 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
керуючись ст. 25, підпунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради 

 
 ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, 
що додається. 
 2. Затвердити План-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів  
на 2022 рік, що додається. 
 3. Оприлюднити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 
2022 рік та План-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів  на 2022 
рік на офіційному сайті сільської ради та на дошці оголошень у приміщенні сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету та  управління комунальною власністю (Голова 
Шнирук І.В.). 
 
 
 

Сільський голова        Савелій  ЛЕЙБЗОН 
 

                                         
 
 



                                                                                                                                                                 Додаток  
                                                                                                                                                                  до рішення  сесії сільської ради 
                                                                                                                                                                  №325 від  25.11.2021 р. 
 

ПЛАН 
діяльності з  підготовки проєктів регуляторних  актів Музиківської  сільської ради на 2022 рік 

№
/ 
п/
п 

Вид проєкту 
регуляторного 
акту 

Назва проєкту 
регуляторного акту 

Обгрунтування необхідності 
прийняття                       

регуляторного акту 

Термін 
підготовки 

проєкту 
регуляторного 

акту 

Відповідальні 
за розробку проєкту  
регуляторного акту 

1  2 3 4 5 
1 Рішення сесії 

сільської ради 
Про внесення змін до рішення 
сесії сільської ради №192 від 
25.05.2021 «Про 
встановлення єдиного 
податку» 

Забезпечення надходження 
коштів до бюджету громади, 
відповідність нормативно-
правового акту чинному 
законодавству   

І півріччя 2022 
року 

Фінансовий відділ, секретар 
сільської ради 

2 Рішення сесії 
сільської ради 

Про внесення змін до рішення 
сесії сільської ради №194 від 
25.05.2021 «Про 
встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного 
податку» 

Забезпечення надходження 
коштів до бюджету громади, 
відповідність нормативно-
правового акту чинному 
законодавству   

І півріччя 2022 
року 

Фінансовий відділ, секретар 
сільської ради 

3 Рішення сесії 
сільської ради 

Про внесення змін до рішення 
сесії сільської ради №193 від  
25.05.2021 «Про 
встановлення ставок та пільг 
із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки» 

Забезпечення надходження 
коштів до бюджету громади, 
відповідність нормативно-
правового акту чинному 
законодавству   

І півріччя 2022 
року 

Фінансовий відділ, секретар 
сільської ради 



4 Рішення сесії 
сільської ради 

Про встановлення 

ставок туристичного збору 

 

Забезпечення надходження 
коштів до бюджету громади, 
відповідність нормативно-
правового акту чинному 
законодавству   

І півріччя 2022 
року 

Фінансовий відділ, секретар 
сільської ради 

5 Рішення сесії 
сільської ради 

Про встановлення ставок 
збору за місця для 
паркування транспортних 
засобів  

Забезпечення надходження 
коштів до бюджету громади, 
відповідність нормативно-
правового акту чинному 
законодавству   

І півріччя 2022 
року 

Фінансовий відділ, секретар 
сільської ради 

 
Секретар сільської            Л.С. Погрібна  



                                                                                                                                                                 Додаток  
                                                                                                                                                                  до рішення  сесії сільської ради 
                                                                                                                                                                  №325 від  25.11.2021 р. 
 

ПЛАН-ГРАФІК  
відстеження результативності діючих регуляторних актів  Музиківської  сільської ради на 2022 рік 

№/ 
п/п 

Дата, номер та назва регуляторного акта 
(розпорядження, наказ, рішення)  

Вид відстеження 
регуляторного акта (базове, 

повторне, періодичне) 

Структурний підрозділ, 
відповідальний за 

проведення 
відстеження 

Строк виконання 
заходів з 

відстеження 
результативності 

регуляторного 
акта 

1  2 3 4 
1 Рішення сесії «Про внесення змін до рішення сесії 

сільської ради №192 від 25.05.2021 «Про 
встановлення єдиного податку» 

Базове Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

IV квартал 
2022 року 

2 Рішення сесії «Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради №194 від 25.05.2021 «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку» 

Базове Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

IV квартал 
2022 року 

3 Рішення сесії «Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради №193 від  25.05.2021 «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 

Базове Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

IV квартал 
2022 року 

4 Рішення сесії «Про встановлення 

ставок туристичного збору» 

 

Базове  Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

IV квартал 
2022 року 



5 Рішення сесії «Про встановлення ставок збору за 
місця для паркування транспортних засобів» 

Базове  Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

IV квартал 
2022 року 

6 Рішення сесії сільської ради №192 від 25.05.2021 
«Про встановлення єдиного податку» 

Повторне Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

Січень-лютий 2022 

7 Рішення сесії сільської ради №194 від 25.05.2021 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку» 

Повторне  Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

Січень-лютий 2022 

 Рішення сесії сільської ради №193 від  25.05.2021 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки» 

Повторне Фінансовий відділ, 
секретар сільської ради 

Січень-лютий 2022 

 
 
Секретар сільської            Л.С. Погрібна 


