
 
У К Р А Ї Н А 

М А Л О В И С К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2017 року                                  № 368 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності 

Маловисківської міської ради 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік  

 

 

 

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

господарської діяльності Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (додається). 

 

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

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку     

(М.М. Прилуцький) по Маловисківській міській раді Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови з 

питань  діяльності виконавчих органів ради                                           О.М.Бакалінський             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконкому міської ради 

                                                                                              від 14 грудня 2017 року № 368 

 

 

ПЛАН 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Маловисківської міської ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік  

 

№ 

п/п 

 

Назва проекту регуляторного акту 

Терміни 

підготовки 

проектів 

Найменування органів, 

відповідальних за 

розроблення проектів 

Регуляторний 

акт 

затверджує 

 

1. 

 

Про затвердження тарифів на 

послуги на території КП «Міський 

ринок» 

 

1 квартал 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

Рішення 

міської ради 

 

 

 

2. 

Про затвердження тарифів на 

послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій, що надаються 

власникам, співвласникам, 

наймачам, орендарям окремих 

житлових та нежитлових 

приміщень в житлових 

багатоквартирних будинках 

 

 

1-4 квартали 

 

 

 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

 

Рішення 

міської ради 

 

 

3. 

 

Про встановлення ставок 

земельного податку по 

Маловисківській міській 

об’єднаній територіальній громаді 

на 2019 рік 

 

 

2 квартал 

 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

 

Рішення 

міської ради 

 

 

4. 

 

Про затвердження розміру 

орендної плати за землю в % від 

нормативної грошової оцінки 

землі на 2019 рік по 

Маловисківській міській 

об’єднаній територіальній громаді 

 

 

2 квартал 

 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

 

Рішення 

міської ради 

 

5. 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель м. Мала 

Виска 

 

2 квартал 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

Рішення 

міської ради 

 

6. 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Краснопілка 

 

2 квартал 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

Рішення 

міської ради 
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7. 

 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Заповідне 

 

 

2 квартал 

 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

 

Рішення 

міської ради 

 

 

8. 

 

Про затвердження технічної 

документації з  нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Вишневе 

 Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

Рішення 

міської ради 

 

 

9. 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Олександрівка 

 

2 квартал 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 

Рішення 

міської ради 

 

 

10. 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Тарасівка 

 
2 квартал 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 
Рішення 

міської ради 

 

11. 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель                      

с. Новомиколаївка 

 
2 квартал 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

 
Рішення 

міської ради 

1

2

. 

 

Про затвердження Інвестиційної 

програми КП «Мала Виска 

Водоканал» на 2018 рік по 

централізованому водопостачанню 

та водовідведенню 

1 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про затвердження Інвестиційної 

програми у сфері поводження з 

побутовими відходами КП «Мала 

Виска Водоканал» на 2018 рік. 

1 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про затвердження тарифів на 

централізоване водопостачання та 

водовідведення 

1 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про затвердження тарифів на 

послуги з  вивезення ТПВ 

1 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про затвердження тарифів з 

надання послуг технічними 

засобами КП «Мала Виска 

Водоканал» фізичним та 

юридичним особам на території 

Маловисківської міської ОТГ 

1 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 
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 Положення «Про використання 

спеціальних коштів в 

Маловисківській дитячій школі 

мистецтв» 

1-2 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про затвердження ставок єдиного 

податку для першої та другої 

групи фізичних осіб-підприємців 

на 2019 рік 

1-2 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про затвердження ставки податку 

на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки на 2019 рік 

1-2 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про встановлення ставки 

акцизного податку з реалізованих 

об’єктами господарювання 

підакцизних товарів на 2019 рік 

1-2 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 Про встановлення ставки 

транспортного податку на 2019 рік 

1-2 квартал Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету та 

соціально-

економічного розвитку 

Рішення 

міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                        Л.І. Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


