
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Дванадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25.11.2021 №967-12/2021 

с. Пасічна 

 

Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів 

Пасічнянської сільської ради 

на 2022 рік 

 

 

З метою координації діяльності органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення принципів регуляторної політики, відповідно до статей 7, 13, 32 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Пасічнянської сільської ради на 2022 рік згідно з додатком до даного рішення. 

2. Оприлюднити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Пасічнянської сільської ради на 2022 рік в порядку, визначеному чинним 

законодавством. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

податків та інвестицій (Є. О. Космірак). 

 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сільської ради від 25.11.2021 

№967-12/2021 «Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Пасічнянської сільської 

ради на 2022 рік» 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів  

Пасічнянської сільської ради на 2022 рік 

№ 

з/п 

Вид 

проекту 
Назва проекту Мета прийняття 

Строк 

підготовк

и 

проектів 

Відповідальни

й за 

підготовку 

проекту 

регуляторног

о акту 

1. Рішення 

сільської 

ради 

Про плату за землю та 

інші місцеві податки і 

збори на 2023 рік 

Приведення 

нормативного акту у 

відповідність до 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до 

бюджету громади 

І півріччя 

2022 року 

Відділ 

правової та 

кадрової 

роботи 

2. Рішення 

сільської 

ради  

Про затвердження 

Положення про 

порядок розміщення 

тимчасових споруд для 

провадження 

підприємницької 

діяльності на території 

населених пунктів 

Пасічнянської сільської 

територіальної громади 

Приведення 

нормативного акту у 

відповідність до 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до 

бюджету громади 

І півріччя 

2022 року 

Відділ 

правової та 

кадрової 

роботи 

3. Рішення 

сільської 

ради 

Про затвердження 

Правил благоустрою 

населених пунктів 

Пасічнянської сільської 

територіальної громади 

Приведення 

нормативного акту у 

відповідність до 

чинного законодавства 

І півріччя 

2022 року 

Відділ 

правової та 

кадрової 

роботи 

4. Рішення 

сільської 

ради 

Про затвердження 

Порядку передачі в 

оренду майна 

комунальної власності 

Пасічнянської сільської 

територіальної громади 

Приведення 

нормативного акту у 

відповідність до 

чинного законодавства 

та збільшення 

надходжень до 

бюджету громади 

І півріччя 

2022 року 

Відділ 

правової та 

кадрової 

роботи 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Андрій КРИЦЬКИЙ 


