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Вiдповiдно ло Закону Укршhи л!l160_IV вЙ ll.оq.ZOOЗ р. ''Про зас4дл державноiрегУJIяторноi полiтlтки У сферi господарськоr дiдпьнооri;;,'с"сiя^г;;;ч;;йi селищноiРади ,:_, ,., ,
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ВиРIШИЛА:

1' ЗатвердитИ ГIлаН .дiяllьностi з цiдготовки проекriв реryляторних aKTiBГостомеlьСькоi_селиЩноiрцдИна2О2i-fr 
1ОЙТ.r"."l.J, ,ВИЗНа'ИlИ,.ЗаСОбОМ *u.оЙ i*6ор"*rliЦ i-Йi пуччч*меться iнформшаiя про, ] ,:"опр,иJпоДеЕIцt проеrrтiв реryдяторЦих 'йтiв, Ъоiцit""t 

"*ri. iЬЪ*мельськот
, Сgl_tцщно[р4дц,, ,, .

3, Коптро,ть за викоIIаffшпd даного рiшенrr,я поýIаоти на комiоiю з питань плапувапшlбюджету, фiнапоiв, цiн та соцiалъпо,екоrrомi*rоm i культlрного розвrгку сеmrща.
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Ж.ЩД"Б8 -Vll вlд ?8 грудня ZOZO Ёо*у
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Назва проекгу
реryляторного &кта

Про встаповJIення ставок
единою податкудJIrI

фiзичних .осiб - тriдприемцiв,
якi здiйснюють

господарську дiяльнiсть,
запежно вiд виду

господарськоi дiяльностi на
територiI Гостомельоькоi
оелищноil територiальноi

ПрО' вотановлеЁня стазок
акцизног0 податку з

решriзованих суб' екiап,rи
господарюваIIня роздрiбноi
торгiвлi пiдакцизних ToBapiB
на теритоliii' Гостомельськоi

селищноi територiальноi
цромQди

Щiль приftняття
реryляторногo tкга

TepMiH
розробкп
проекIу

реryляторного
ffкта

(квrртал)

Наймоrryвапня
пцроздiлу,

вiдповiдяльного з&

розробlry проекrу
рOryляторцого

8кта,
ЛГс телефоrrу

Про встшrовленЕjl ставок
земельного податку на

територii Гостомельсько[
селищноТ територiальноi

фомади

}lb
з/п

1

Плшrово-
економirпrа с.rrужба

гостомельоькоi
,сеrпащноiради
045 97 зt 8 52

2

Про встаповпення ставок
податку на нерухоме Maliнo,

вiдллiнне вiд земельноi
дlлянки на теритооii

Наrrовнення селищного
бюджету

I *IY квартал
202l р.

Плшrово-
економiчпа спужба

гостомельськот
оеrмщноiр4ди
045 97 31 8 52

aJ I -IV квартап
202| р.

Плаrrово-
економiчна служба

гостомельськоi
сепищноi раци
а45 97 31 8 52

4 Наповненпя сёлищного
бюджету

I -IV квартал
2021 р.

Планово-
економiчна с.шужба

гостомельськоi
селищноi р4ди
045 97 зt 8 52

5

Про затверддення Правил
уtримilIня та поводження з

тверинами на територii
гостомелъоькоi селищноi
територ iапьноi' гром4ди

Формрання гумfiIного
та вiдповцаrrьного

ставленшI до тварин

I-.IV кваfiтал
202| р.

Планово-
економiчна служба
тавiддiл контроJrю

за благоустроем
гостомельоькоi
оелищноiради
045 97 31 8 52,

3-10_08



Про затвердження Правнл
надання достyIIу до

iпфраотруктури будинковоi
розподiтьноi мережi та
iнфраструктури об' екта
будiвництва на територii
Гостомельськоi селищно1

Планово-
eKoHoMiцra с-гryжба
та вiддiл контрOлю

за благоустроем
гостомельськоi
селищноiрqди
045 97 з1 8 52,

3-10_08

Про затвердження Методики
розрахунку орендноi плати

за майпо комунапьноi
впасноотi Гостомельоькот

селищноТ ради та пропозиuii
iT розподiлу та Примiрний
договiр ореfiдш пер1'хомого

комунаJIьIrого мшtна

наповнення селищного
бюджету

Планово-
еконоlrлiчна спужба

I -IV квартап | ГостомельЙоi
202|р. | селнщноiради

045 97 31 8 52,
з-10_08
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6
З метою розвитку

телекомунiкацiйнюс
мереж

I *IV квартал
2021 р.

7


