
 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця Свято –Покровська,  № 125 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

селище Гостомель        №777-48 VII                    20 грудня  2018 року 

 

 

Про затвердження Плану діяльності з  підготовки 

проектів регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 2019 рік 
    

 

Відповідно до Закону України №1160-IV від 11.09.2003 р. ″Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності″, сесія Гостомельської селищної 

ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2019 рік (додається). 

2. Визначити засобом масової інформації, в яких публікуватиметься  інформація про 

оприлюднення проектів регуляторних актів, офіційний сайт Гостомельської 

селищної ради. 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на комісію з питань планування 

бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища. 
 

 

 

Селищний голова Ю.І.Прилипко 

 

Секретар ради                                                                                      О.В. Кислиця 

     

      Начальник відділу обліку та звітності     А.В.Закревська 

 

Начальник юридичного відділу      В.В.Афоніна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                              рішенням сесії Гостомельської cелищної ради 

                                                                         № 777- 48 -VII  від  20 грудня 2018 року   

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З  ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ  
ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2019 рік 

№ 

з/п 

Назва проекту регуляторного 

акта 

Ціль прийняття 

регуляторного акта 

Термін розробки 

проекту 

регуляторного 

акта (квартал) 

Найменування 

підрозділу, 

відповідального за 

розробку проекту 

регуляторного акта,  

№ телефону 

1 

Про встановлення ставок єдиного 

податку для фізичних осіб – 

підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, залежно 

від виду господарської діяльності 

в селищі Гостомель 

Наповнення селищного 

бюджету 

І –IV квартал  

2019 р. 

Відділ обліку та 

звітності 

Гостомельської 

селищної ради           

045 97 31 8 52 

2 

Про встановлення ставок податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки в сел. 

Гостомель 

Наповнення селищного 

бюджету 

І –IV квартал  

2019 р. 

Відділ обліку та 

звітності 

Гостомельської 

селищної ради            

045 97 31 8 52 

3 

Про встановлення ставок 

акцизного податку з реалізованих 

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів в селищі Гостомель 

Наповнення селищного 

бюджету 

І –IV квартал  

2019 р. 

Відділ обліку та 

звітності 

Гостомельської 

селищної ради           

045 97 31 8 52 

4 

Про встановлення ставок 

земельного податку в селищі 

Гостомель 

Наповнення селищного 

бюджету 

І –IV квартал  

2019 р. 

Відділ обліку та 

звітності 

Гостомельської 

селищної ради           

045 97 31 8 52 

5 

Про встановлення ставки 

транспортного збору в селищі 

Гостомель 

Наповнення селищного 

бюджету 

І –IV квартал  

2019 р. 
 

6 

Про внесення змін до рішення 

«Про встановлення розмірів 

орендної плати за використання 

земель селища Гостомель 

Наповнення селищного 

бюджету 

І –IV квартал  

2019 р. 

Відділ обліку та 

звітності 

Гостомельської 

селищної ради           

045 97 31 8 52 

7 

Про внесення змін до рішення 

«Про порядок залучення коштів 

замовників на розвиток 

інженерно-транспортної 

інфраструктури селища 

Гостомель» 

Наповнення селищного 

бюджету 

І –IV квартал  

2019 р. 

Відділ обліку та 

звітності та юридичний 

відділ Гостомельської 

селищної ради           

045 97 31 8 52,              

3-10-08 

 Начальник відділу обліку та звітності                                      А.В. Закревська 


