
Додаток 

до рішення сесії  № 66-2/VIIІ

від 24.11.2020 року

(з доповненнями)

Васильківської селищної ради

№ 

п/п

Назва проекту 

регуляторного акту Цілі проекту Строк підготовкВідповід. Примітки

1

 "Про затвердження 

Методики розрахунку і 

порядку використання 

плати за орен ду майна ,що 

знаходиться в комунальній 

власності Васильківської 

селищної ради

З метою більш 

ефективного 

використання та 

збереження об'єктів 

комуна льної 

власності

II квартал 

2021 року

Відділ ЖКГ Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

2

"Про затвердження 

Порядку передачі в оренду 

майна Васильківської 

селищної ради"

Раціональне 

використання майна 

Васильківської 

селищної ради

II квартал 

2021 року

Відділ ЖКГ Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради 

ківської селищної ради

3

"Про затвердження 

Переліку платних послуг,які 

можуть надаватись 

комунальним не 

комерційним 

підприємством   "Джерело" 

та тарифів на них"

Приведення  тарифів  

на платні послуги до 

економічно 

обгрунтованого рівня

III квартал 

2021 року

Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

4

"Про затвердження правил 

благоустрою на території 

населених пунктів 

Васильківської селищної 

ради.

Збільшення 

надходжень до бюд 

жету селищної ради

II квартал 

2021 року

Відділ ЖКГ Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

5

"Про встановлення тарифів 

на платні послуги ,що 

надаються Васильківське 

КП"Джерело"

Залучення дозво 

лених законодав 

ством джерел 

фінансування

II квартал 

2021 року

КП"Джерело" Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

6

"Про встановлення ставок  

та пільг із сплати податку 

на неру хоме майно 

відмінне від  земе льної 

ділянки"

Встановлення ста вок 

податку на не рухоме 

майно, ві дмінне від 

земельної ділянки з 

урахуванням вимог 

ПКУ та Зукраїни "Про 

внесення  змін до 

Податкового ко дексу 

України"

I квартал 

2021 року

Фінансове 

управління

Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

План діяльності з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік



7

"Про встановлення плати 

за землю"

Податкування земе 

ль,поповнення дохі 

дної частини бюдже 

ту для забезпечення 

реалізації програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

Васильківської 

селищної ради

I квартал 

2021 року

Фінансове 

управління

Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

8

"Про встановлення ставок 

зі сплати єдиного податку"

Встановлення ставок 

єдиного податкуз 

урахуванням вимог 

ПКУ та ЗУ" Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України 

I квартал 

2021 року

Фінансове 

управління

Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

9

"Про затвердження  

тарифівна вивіз твердих 

побутових відходів на 

території Васильківської 

селищної ради"

З метою приведення 

тарифів у 

відповідність до 

економічно 

обгрунтованих витрат 

на підставі калькуля 

ції розрахунку тариф 

ів ВРКП"Джерело"

I квартал 

2021 року

ВРКП 

"Джерело"

Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

10

"Про затвердження 

вартості харчування у 

закладах загальної освіти"

З метою урегулюван 

ня відносин між 

органами місцевого 

самов рядування , СГ, 

які зай маються 

наданням  освітніх 

послуг у сфері освіти і 

батьками 

I квартал 

2021 року

Відді освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Васильківної 

ради

Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

11

"Про затвердження 

вартості харчування у 

закладах дошкільної  та 

загальної  середньої освіти"

З метою урегулюван 

ня відносин між 

органами місцевого 

самов рядування , СГ, 

які зай маються 

наданням  освітніх 

послуг у сфері освіти і 

батьками 

I квартал 

2022 року

Відді освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Васильківної 

ради

Проект оприлюднити на 

офіційному сайті 

Васильківської селищної ради

                    Секретарь ради                                                                Т.О.Агаркова


