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П,ЯТДЕСЯТ ВОСЪМА СЕСIЯ СЪОМОГО СКЛИКДIIНЯ
(I засiдаппя)

рIшЕння

12

Jф1013-58-vII

грулня 2019 року

Про затверддення Плану дiяльноgгi з пiдготовкп
пf, оекгiв р"ryrr"rорнпх аrсгiв Гостоме,тrьськоi
селпщноi радп па 2020 piK
11,09,2003 р, "Про засqди державноi
Вiдповiдно до Зшсону Укранп Ns1160-IV вiд
селищноi
дiяльностi", сесiя гостомельськоi
реryJIяторноi полiтики у ферiЪосподарс"коi

ради

ВиРIШИЛА:
1. Затвердити План дiяьностi

2.

з

пiдготовки проекгiв реryJIяторЕих

шстiв

piK (додаеться),
Гостомельськоi сепищноi ради Еа 2020
iнформшriя про
тryблiкуватш\{еч:я
-офiцiйний
Визна.пrти.ч"ооо" *ч.ой i"Оор"щц "
сшlт Гостомельськоi
оприJIюдIенЕя проеIстiв реryJIяторних акгiв,
селищноi ради'
ITaHb планування

*т

^_^ ^i,пдчtrrq тт,lкпяl
3.Контро.тьзаВикоЕанЕямданогорiшенняпокJIастиЕакомlсlюзпи

i культурЕого розвитку солища,
бюджету, бi*аrrсiв, цiн та соцiапыно-економiтrого

гостомельський

Ю.I. Прплппко

зАтвЕрд)l(Ено

рiшення м сеGГi ГостомельGькоi'сел и щноТ ради
M1013- 58 -Vll вiд 12 грудня 2019 року

плдн дlяльностl

з

пlдгот_овки проЕктlв рЕгуляторних дктlв

гостоirЕльськоТ сЕлищноI рцlи

на 2020 piK

Наfiменування
Назва проеtсгу регуляторного

Jф
з/п

акта

Про встановлення ставок единого
податку дrя фiзичнlп< осiб
пйприемцiв, якi здiйсrпоють
господарську дiяльнiсть, залежно
вй виry господарськоi дiяльностi
в селищi Госmмель

-

l

Про встановлення ставок податку
на нерухоме майно, вiдrriнне вiд
земельноi дiляlпси в сел.

2

TepMiH розробки

проекту
регуляторного
акга (квартал)

I|iль приПняггя

реrуляторного акта

Наповнення селшцною

-IV квартшl

I

2020 р.

бюддсету

Наповнення селIщною

-IV квартшl

I

2020 р.

бюшtЕту

Госmмель

Про встановлення ставок
акцизного податку з реалiзованпt
суб' екгаrrrи господарювання

3

розлрiбноi mргiвпi пiлакulвнlоt
ToBapiB в селищi Гостомель

Про встанокпення ставок

4

земепьного податку в селищi

5

Про внесекня змiн до рiшення
кПро порялок защдення кошгЬ
замовникЬ на розвитrок
iюкенерно-транспортноi
iнфраструкryри сепIща
Гостомель>

гостомель

Наповнення сепищного
бюджету

Наповненrrя сеJIищною

-IV квартшl

I

2020 р.

квартал
2020 р.

-IV

I

бюдлеry

пiдроздiлу,

вЦповЦального з8

розробку проекту
регуляторного 8кт8,
Nr тепефону

Вiддiл облiry та
звiтностi
госmмельськоi

ради
зl 8 52

селищноi

045

9'7

Вiддiл облiку та
звiтностi
гостомельськоi

ради
зl 8 52

селшlдноi

045 97

Вiддiл облiку та
звiтностi
гостомельськоi
селlщноi ради 045

зl852

9'7

Вiддiл облiry та
звiтностi
гостомельськоi

ради
зl 8 52

сапrшцноi

045 9'|

Вiддiл облiку та
Наповнення сешщного

I

бюджеry

квартап
2020 р.

-IV

звiтностi та юридичний
вiддiл ГостомельськоТ
селищноi ради 045 9'7

52,

__l
з1 8

3_10-08
l

та

Вiддiл облiку
звiтностi та вiддiл
6

Про затверддення правиJI
угримання та поводження з
тваринаtrlи в селищi Гостомель

Формування гулiанного та

I

-IV квартшt
2020 р.

.+

\\

9-,
r{

.' i..,

КОЕГРОJIЮ За

блаюустроем

госmмельськоi
селищноi ради
о45 9,7

зl

8 52, 3-10-08

,,;

А.В. Закревська
облiку та звiтностi

l

