
                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

    Двадцять перша сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка  
 

Про затвердження плану  

діяльності Чупахівської   

селищної ради з підготовки   

регуляторних актів в 2020 році 

 

 Керуючись частиною першою статті 7 Закону України  «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності », пункту 

7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою дотримання вимог чинного законодавства України, 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План діяльності Чупахівської селищної ради з 

підготовки регуляторних актів в 2020 році (додається). 

2. Секретарю селищної ради оприлюднити План діяльності 

Чупахівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів в 2020 

році на офіційному веб - сайті селищної ради у десятиденний строк після 

його затвердження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний  голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення двадцять першої  

сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради 

від  27.11.2019 року 

 
 

ПЛАН 

діяльності Чупахівської селищної  ради з підготовки регуляторних актів 

в 2020 році 

 

№ 

п/п 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Розробник проекту 

регуляторного акту 

Строки 

підготовки 

регуляторн

ого акту 

Ціль 

прийняття 

регуляторного 

акту 

1. Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земель-

ної ділянки на тери-

торії Чупахівської 

селищної ради на 

2021 рік 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економіч-

ного розвитку та 

інвестицій. 

 

ІІ квартал 

2020 року 

Законодавче 

врегулювання 

справляння 

податку на 

нерухоме 

майно 

відмінне від 

земельної 

ділянки на 

збільшення 

надходження 

коштів до 

селищного 

бюджету. 

2. Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати земельного 

податку на території 

Чупахівської селищ-

ної ради на 2021 рік 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економіч-

ного розвитку та 

інвестицій. 

 

ІІ квартал 

2020 року 

Законодавче 

врегулювання 

справляння 

земельного 

податку та 

збільшення 

надходження 

коштів до 

селищного 

бюджету. 



3. Про встановлення 

ставок єдиного по-

датку для фізичних 

осіб-підприємців які 

застосовують спро-

щену систему опо- 

даткування на тери-

торії Чупахівської 

селищної ради на 

2021 рік 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-економіч-

ного розвитку та 

інвестицій. 

 

ІІ квартал 

2020 року 

Законодавче 

врегулювання 

справляння 

єдиного  

податку та 

збільшення 

надходження 

коштів до 

селищного 

бюджету. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


