
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДРУГА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15 грудня   2020 року                                                                                      № 43 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження  Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської 

міської ради Маловисківської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності», Маловисківська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської  

територіальної громади на 2021 рік»  (додається ). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                   Л.ПОСТОЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

від 15.12.2020 року №43 

Секретар ради  

Л.ПОСТОЛЮК 

_____________________ 

 

ПЛАН 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік  

 

№ 

п/п 

 

Назва проекту регуляторного акту 

Терміни 

підготовк

и 

проектів 

Найменування органів, відповідальних 

за розроблення проектів 

Регуляторний акт затверджує 

 

 

1. 

Про встановлення ставок земельного податку 

на території Маловисківської  територіальної 

громади на 2022 рік 

І-ІІ 

квартал 

Постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

 

 

Рішення міської ради 

2. Затвердження ставок єдиного податку для 

першої та другої групи фізичних осіб-

підприємців на території Маловисківської  

територіальної громади на 2022 рік 

І-ІІ 

квартал 

Постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

 

Рішення міської ради 

3. Затвердження ставки податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 

території Маловисківської  територіальної 

громади на 2022 рік 

І-ІІ 

квартал 

Постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

 

Рішення міської ради 

4. Про встановлення ставки акцизного податку з 

реалізованих об»єктами господарювання 

підакцизних товарів на території 

Маловисківської  територіальної громади на 

2022 рік 

І-ІІ 

квартал 

Постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

Рішення міської ради 



5. Про встановлення ставки туристичного збору 

на території Маловисківської  територіальної 

громади на 2022 рік 

І-ІІ 

квартал 

Постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

Рішення міської ради 

7. Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами на території 

Маловисківської міської територіальної 

громади 

І-ІІ 

квартал 

Постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

 

Рішення міської ради 

8 Про затвердження правил роздрібної торгівлі 

на території Маловисківської ОТГ 

І-ІІ 

квартал 

Постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва 

 

Рішення міської ради 

 

 


