
 

   
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIII скликання 
 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2021 року                                                                      № ___ - 8 - VIII                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

 

Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних                 

актів у сфері господарської 

діяльності    на 2022 рік 

 

 
 

Відповідно до ст.ст. 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з 

питань регламенту та депутатської етики,  з питань житлово – комунального 

господарства, з питань бюджету та капітального будівництва, сільська рада, -  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності на 2022 рік, (додаток № 1). 

2. Оприлюднити дане рішення на сайті Борщагівської сільської  ради у 

відповідності до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну  

постійну комісію. 
 

 

 

 

Сільський голова                                                                              Олесь КУДРИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток № 1 до рішення 8 сесії 

Борщагівської сільської ради VIIІ скликання 

від 24 грудня 2021 року  № ___-8- VIIІ 

 
 

 

 

ПЛАН  

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської 

діяльності  

на 2022 рік 
 

 

№ 

п/

п 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Цілі прийняття регуляторного 

акту 

Термін 

розробки 

проекту 

регулято

рного 

акту  

 

Найменування 

підрозділу 

відповідального за 

розробку проекту 

регуляторного акту,  

№ телефону 

1.  

Про встановлення ставок 

та пільг зі сплати 

податку на нерухоме 

майно, відмінне 

від земельної ділянки на 

2023 рік. 

 

З метою приведення у 

відповідність до чинного 

законодавства України 

місцевих податків на 

території Борщагівської 

сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

І- ІІ 

квартал 

2022 р. 

Відділ планування, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Борщагівської 

сільської ради 

тел. (044)334-60-27 

Управління 

фінансів 

Борщагівської 

сільської ради 

2.  

Про встановлення ставки 

туристичного збору на 

території Борщагівської 

сільської територіальної 

громади на 2023 рік. 

З метою приведення у 

відповідність до чинного 

законодавства України 

місцевих зборів на території 

Борщагівської сільської  ради 

Бучанського району Київської 

області. 

І- ІІ 

квартал 

2022 р. 

Відділ планування, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Борщагівської 

сільської ради 

тел. (044)334-60-27 

Управління 

фінансів 

Борщагівської 

сільської ради 

3.  

Про встановлення ставок 

єдиного податку на 

території Борщагівської 

сільської ради на 2023 рік. 

З метою приведення у 

відповідність до чинного 

законодавства України 

місцевих податків на 

території Борщагівської 

сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

І- ІІ 

квартал 

2022 р. 

Відділ планування, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Борщагівської 

сільської ради 

тел. (044)334-60-27 

Управління 

фінансів 

Борщагівської 

сільської ради 



4.  

Про затвердження 

Положення про плату за 

землю на території 

Борщагівської сільської 

ради Бучанського району 

Київської області. 

 

З метою приведення у 

відповідність до чинного 

законодавства України плати 

за землю на території 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області. 

І- ІІ 

квартал 

2022 р. 

Відділ 

землекористування 

та кадасту 

Борщагівської 

сільської ради 

тел. (044)334-59-89 

5. 

Про затвердження 

Порядку розміщення 

зовнішньої реклами на 

території Борщагівської 

сільської ради 

Бучанського району 

Київської області. 

З метою впровадження 

важливих змін, що матимуть 

істотний вплив на умови 

функціонування ринку 

зовнішньої реклами на 

території Борщагівської 

сільської ради Бучанського 

району Київської області, 

впорядкування розміщення 

рекламних засобів, вирішення 

проблеми формування 

рекламної інфраструктури в 

архітектурному середовищі та 

підвищенню контролю за 

розміщенням зовнішньої 

реклами на території 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області. 

І- ІІ 

квартал 

2022 

року 

Відділ житлово – 

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

транспорту 

Борщагівської 

сільської ради 

тел. (068)184-10-77 

КП «Партнер» 

тел. (097)429-58-02 

6. 

Про затвердження Правил 

благоустрою території 

Борщагівської сільської 

ради Бучанського району 

Київської області.  

З метою впровадження 

важливих змін у сферу 

здійснення благоустрою та 

утримання територій об’єктів 

благоустрою на території 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області, регулювання прав та 

обов’язків учасників 

правовідносин у сфері 

благоустрою території, 

визначення здійснення 

ефективних і комплексних 

заходів утримання території 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області у належному стані, її 

санітарного очищення, 

збереження об’єктів 

загального користування, а 

також природних ландшафтів, 

інших природних комплексів і 

об’єктів, створення умов для 

реалізації прав та виконання 

обов’язків суб’єктами у сфері 

благоустрою населених 

пунктів. 

I – IІ 

квартал 

2022 

року 

Відділ житлово – 

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

транспорту 

Борщагівської 

сільської ради 

тел. (068)184-10-77 

 



7. 

Про затвердження 

Порядку поховання на 

території Борщагівської 

сільської територіальної 

громади. 

З метою регулювання 

відносин щодо проведення 

процедури поховання на 

території Борщагівської 

сільської територіальної 

громади. 

І- ІІ 

квартал 

2022 р. 

Відділ житлово – 

комунального 

господарства, 

благоустрою та 

транспорту 

Борщагівської 

сільської ради 

тел. (068)184-10-77 

Постійна комісія з 

питань регламенту 

та депутатської 

етики та постійна 

комісія з питань 

житлово – 

комунального 

господарства 

Борщагівської 

сільської ради. 

 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Олесь КУДРИК 


