
                                                                                                                                                      

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

Від  31  січня  2017 року              №   9           3  сесія 1 скликання
с. Чорноморка 

Про затвердження плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних 
актів  по  Чорноморській  сільській 
раді  Очаківського  району  
Миколаївської області у  2017 році

                    Відповідно до  статті 26  Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування в
Україні”,  статті  7  Закону України  «Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської  діяльності»  №  1160  -  1V від  11.09.2003  року,  заслухавши  інформацію
секретаря  сільської  ради  Мелентьєвої  Т.В.  про   наміри  сільської  ради  по  підготовці
регуляторних актів у 2017 році, які повинні забезпечувати  роботу сільської ради, матеріальну
та фінансову стабільність у новому календарному році та розвиток Чорноморської сільської
ради у соціальній сфері, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію секретаря сільської ради Мелентьєвої Т.В. про  наміри сільської ради
по підготовці регуляторних актів у 2017 році, які повинні забезпечувати  роботу
сільської ради, матеріальну та фінансову стабільність у новому календарному році
та розвиток Чорноморської сільської ради у соціальній сфері,  взяти до відома.

2. Затвердити   план  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів  по
Чорноморській сільській раді у 2017 році.

\ додається \
3. Контроль  за  виконанням даного рішення покладається на постійну комісію 

сільської  ради  з  питань  прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності  та  етики,
комунальної власності, медицини, освіти, культури та спорту. 

Сільський голова                                                                                              А.А. Дмитренко



ДОДАТОК 
до рішення №  9
від  31 січня 2017 року

ПЛАН
діяльності з  підготовки проектів регуляторних актів

по Чорноморській сільській раді у 2017 році
№ Назва рішення Відповідальний

за підготовку
Період

підготовки 
та 2опри-
люднення

Період
затверджен

ня 

1 Про ставки земельного податку по 
Чорноморській сільській раді 
Очаківського району Миколаївської 
області на 2018рік 
з урахуванням  коефіцієнтів 

Виконком  
сільської ради

 травень липень

2 Про встановлення ставки акцизного 
податку з реалізації суб’єктами 
господарювання  роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами по 
Чорноморській сільській раді  
Очаківського району  Миколаївської 
області на 2018 рік

Виконком  
сільської ради

травень липень

3 Про встановлення ставок  єдиного 
податку для суб’єктів  малого 
підприємництва по Чорноморській 
сільській раді на 2018 рік.

Виконком  
сільської ради

травень липень

4 Про встановлення ставок податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки по
Чорноморській сільській раді на 2018 
рік

Виконком  
сільської ради

травень липень

5 Про встановлення ставки 
транспортного податку по  
Чорноморській сільській раді 
Очаківського району Миколаївської  
області на 2018рік

Виконком  
сільської ради

травень липень

7 Затвердження вартості вивезення 
твердих побутових відходів для 
населення 

Виконком  
сільської ради

Січень- 
лютий

Березень 

8 Про добровільне об’єднання 
Чорноморської та Кам»янської  
територіальних громад

Виконком  
сільської ради

лютий травень

Секретар сільської ради                                                                                           Т.В. Мелентьєва


