
   

     
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

04 грудня 2019 року        № 500  

 

Про погодження Плану діяльності 

з підготовки регуляторних актів 

Гребінківської міської ради на 2020 рік  

 

 

Відповідно до статей 7 та 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статей 26, 

40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.  Погодити План діяльності з підготовки регуляторних актів 

Гребінківської міської ради на 2020 рік (додається). 

2. Рекомендувати сесії Гребінківської міської ради затвердити План 

діяльності з підготовки регуляторних актів Гребінківської міської ради на 2020 

рік.  

3. Відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики 

(Лазоренко Т.Ф.) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті 

Гребінківської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Зінченка В.М.  

 

 

Міський голова     В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

від 04.12. 2019 р. № 500 

 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Гребінківської 

міської ради на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Назва проєкту 

регуляторного 

акту 

Мета прийняття 

регуляторного акту 

Термін 

підготовки 

регулятор 

ного акту 

Відповідальні  

за розробку проєкту  

регуляторного акту 

1 Про затвердження 

нормативних 

документів по 

використанню 

комунального 

майна, що 

знаходиться у 

власності 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Врегулювання 

процедури надання в 

оренду майна 

комунальної 

власності об’єднаної 

територіальної 

громади та 

врегулювання 

удосконалення 

процедури передачі 

об’єктів в оренду 

 

 

I квартал 

2020 рік 

Відділ 

інфраструктури, 

муніципальних 

ініціатив, інвестицій 

та 

енергоменеджменту,  

постійна комісія 

міської ради з 

питань комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства, 

енергозбереження, 

транспорту, зв’язку 

та сфери послуг 

2 Про встановлення 

місцевих податків 

і зборів на 

території 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2021 

рік 

Забезпечення 

надходжень місцевих 

податків та зборів до 

бюджету 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

II квартал 

2020 рік 

Фінансовий відділ 

виконавчого 

комітету, відділ 

соціально-

економічного 

розвитку та 

регуляторної 

політики, постійна 

комісія міської ради 

з питань 

планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

3 Про встановлення 

ставок єдиного 

Забезпечення 

надходжень місцевих 

 

 

Фінансовий відділ 

виконавчого 



   

податку для 

фізичних осіб – 

підприємців на 

території 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громад з 01.01. 

2021 року 

податків та зборів до 

бюджету 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

II квартал 

2020 рік 

комітету, відділ 

соціально-

економічного 

розвитку та 

регуляторної 

політики, постійна 

комісія міської ради 

з питань 

планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

4 Про встановлення 

ставок податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

на території 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2021 

рік 

Забезпечення 

надходжень місцевих 

податків та зборів до 

бюджету об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

II квартал 

2020 рік 

Фінансовий відділ 

виконавчого 

комітету, відділ 

соціально-

економічного 

розвитку та 

регуляторної 

політики, постійна 

комісія міської ради 

з питань 

планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

5 Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку на 2021 

рік 

Забезпечення 

надходжень місцевих 

податків та зборів до 

бюджету об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

II квартал 

2020 рік 

Фінансовий відділ 

виконавчого 

комітету, відділ 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

середовища, 

постійна комісія 

міської ради з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 



   

6 Про затвердження 

положення про 

Порядок 

визначення та 

відшкодування 

збитків власникам 

землі та 

землекористувачам 

Посилення контролю 

по відшкодуванню 

збитків вилученням 

(викупом) та 

тимчасовим 

зайняттям земельних 

ділянок, 

встановленням 

обмежень щодо їх 

використання, 

погіршенні якості 

ґрунтового покриву 

та інших корисних 

властивостей 

земельних ділянок 

або приведенням їх у 

непридатний для 

використання стан та 

неодержання доходів 

у зв’язку з 

тимчасовим 

невикористанням 

земельних ділянок, 

створення єдиних 

організаційно-

правових та 

економічних засад 

визначення та 

відшкодування 

збитків, завданих 

територіальній 

громаді м. Гребінка, 

внаслідок не 

оформлення 

правовстановлюючих 

документів на 

земельну ділянку 

фізичними, 

юридичними 

особами та 

громадянам 

I квартал 

2020 року 

Відділ земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

середовища 

виконавчого 

комітету 

Гребінківської 

міської ради, комісія  

з питань 

містобудування, 

планування 

територій, 

будівництва, 

архітектури, 

земельних відносин, 

природокористуван

ня 

 

 

Міський голова      В.І. Колісніченко 

http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7

