
               

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ПРОЄКТ 

                                                     ПРОЄКТ 

                                                             УКРАЇНА   

                                   КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                 VІІІ сесія VIІІ скликання 

        

 29 квітня 2021 року                                                                 №        -VIІІ 

                                                    смт. Краснокутськ 
 

 

Про затвердження Плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

селищної ради на 2021 рік 
  

      Керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на вимогу п.п.12.3.4, 

п. 12.3. ст. 12, ст.265, ст. 266, ст.267 Податкового кодексу України зі змінами та 

доповненнями, з метою впорядкування діяльності Краснокутської селищної 

ради з підготовки регуляторних актів, що діють у сфері господарської 

діяльності, селищна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
2021 рік (додається). 

2. Відділу правового забезпеченн аппарату Краснокутської селищної ради 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті громади в 10-денний 
термін з дня його прийняття 

3. Контроль за виконанням 1анного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку,  інвестиційної діяльності, регуляторної політики та  

підприємництва. (Микола Нікітенко). 
 
 
 
 

 

Краснокутський селищний голова                Ірина КАРАБУТ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення  

Краснокутської селищної ради  
 

«Про затвердження Плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

селищної ради на 2021 рік» 
 

 

Метою прийняття проєкту рішення селищної ради “Про затвердження 

плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік” є 

забезпечення виконання ст. 7 Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, відповідно до якої 

кожен регуляторний орган д зобов’язаний розробити та затвердити план 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний 

рік. 

Прийняття даного рішення забезпечить відкритість дій регуляторних 

органів для фізичних та юридичних осіб, розгляд регуляторними органами 

наданих ініціатив, зауважень та пропозицій, своєчасність доведення прийнятих 

регуляторних актів до відома мешканців територіальної громади. 
 

 

 
 

 

 

Начальник  відділу правогого  

забезпечення                  Валерій САМІЛО
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ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК 

до проєкту рішення  

Краснокутської селищної ради  

 

«Про затвердження Плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

селищної ради на 2021 рік» 
 

 

Проєкт рішення «Про затвердження Плану діяльностіз підготовки проектів 

регуляторних актів селищної ради на 2021 рік» Базуючись на принципах 

державної регуляторної політики, закріплених Законом, дії всіх учасників 

регуляторного процесу, який носить довготривалий характер, мають бути 

спрямовані на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, 

громадян та держави. Місцева рада, як регуляторний орган в межах наданих їй 

повноважень, має право приймати регуляторні акти, спрямовані на 

регулювання господарських відносин на місцевому рівні. Процедура прийняття 

проекту рішення – регуляторного акта в органі місцевого самоврядування є 

багатоетапною, яка навіть за нормальних умов може тривати понад півроку та, 

на перший погляд, непростою та ускладненою. Але суворі вимоги до 

регуляторної процедури є цілком виправданими, оскільки дозволяють 

забезпечити прозорість, збалансованість і передбачуваність у правовому 

регулюванні господарських відносин. Водночас, ці суворі вимоги 

унеможливлюють появу таких регуляторних актів, які призводять до створення 

адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку 

підприємництва, є економічно недоцільними та неефективними, дискредитують 

діяльність з державного регулювання у сфері економіки. Отже, пропоную 

ознайомитись з поетапною практичною інструкцією, яка допоможе уникнути 

процедурних порушень у процесі прийняття проекту рішення – регуляторного 

акта. 

 

 

 

 

Начальник  відділу правогого  

забезпечення                  Валерій САМІЛО
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Додаток 1 

                                                                                                                                        до рішення Краснокутської с елищної ради 

                                                                                                                                        від ________________2021 року №_____  

 

 

План діяльності з підготовки регуляторних актів 

Краснокутської селищної ради на 2021 рік 
 

Регуляторні акти, які необхідно внести в план підготовки регуляторних актів на 2021 рік.  

 

 

№ 

п/п 
назва регуляторного акту 

орган, що затверджує 

регуляторний акт 
цілі прийняття 

термін 

підготовки 

назва 

структурн

ого 

підрозділу 

1 

Про встановлення 

місцевих податків та зборів 

на території Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 

Податок на майно, який складається із: 

- податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; 

- транспортного податку; 

- плати на землю. 

Єдиний податок. 

Збір за місця для паркування транспортних 

засобів. 

Краснокутська 

селищна рада 

Забезпеченнянадходження 

коштів до  

бюджету громади 

Протягом 

року 

апарат 

селищно

ї ради  

2 

Про визначення окремих повноважень оренди 

майна комунальної власності Краснокутської 

селищної  територіальної громади 

Краснокутська 

селищна рада 

Врегулювання орендних 

відносин, процедури надання в 

оренду майна комунальної 

власності, забезпечення прозорих 

Протягом 

року 

апарат 

селищно

ї ради 
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і об’єктивних ставок за 

використання майна 

3 

Про затвердження Умов конкурсу з перевезення 

пасажирів на  автобусних 

маршрутах загального користування, що 

проходять у межах території 

Краснокутської селищної територіальної громади 

 

Краснокутська 

селищна рада 

Створення умов для проведення 

конкурсу та здійснення 

перевезення  пасажирів на  

автобусних 

маршрутах загального 

користування, що проходять у 

межах території 

Краснокутської селищної 

територіальної громади 

Протягом 

року 

апарат 

селищно

ї ради 

4 
Про затвердження нормативних документів з 

питань оренди та визначення додаткової умови 

оренди майна територіальної громади  

Краснокутська 

селищна рада 

Урегулювання питань щодо 

оренди та визначення додаткової 

умови оренди майна комунальної 

власності  

Протягом 

року 

апарат 

селищно

ї ради 

5 
Про встановлення акцизного податку  на 
території Краснокутської селищної 
територіальної ради 

Краснокутська 

селищна рада 

Забезпечення надходження 

коштів до  

бюджету громади 

Протягом 

року 

апарат 

селищно

ї ради 

6 

Про затвердження Порядку продажу 

земельних ділянок комунальної власності або 

права на їх оренду на конкурентних засадах 

(земельних торгах) на території 

Краснокутської селищної ради 

Краснокутська 

селищна рада 

З метою забезпечення 

ефективного використання 

селищного  земельного 

фонду в ринкових умовах та 

залучення додаткових коштів до 

бюджету громади 

Протягом 

року 

апарат 

селищно

ї ради 

 

Регуляторні акти будуть поширювати свою дії на територію Краснокутської селищної територіальної громади. 

 

Начальник відділу правового забезпечення                                                                                                  Валерій САМІЛО 


