
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят восьмої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

09 квітня 2020 року № 195 

 

 

Про внесення змін до плану діяльності 

Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності“, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року № 448 „Про 

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2020 рік“, включивши до плану діяльності позицію 8 

наступного змісту: 

„8. Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення шістдесят восьмої сесії  

(друге пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

09 квітня 2020 року № 195 

 

План 

діяльності Пирятинської міської ради 

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Вид 

проекту 

Назва проекту Цілі 

прийняття 

Строки 

підготовки 

Відповідальний 

1. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про місцеві 

податки та 

збори  

на 2021 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

 

Лютий-

квітень 

2020 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

2. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про єдиний 

податок  

на 2021 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

 

Лютий-

квітень 

2020 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

3. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про плату за 

землю 

на 2021 рік  

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

Лютий-

квітень 

2020 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

4. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про податок 

на нерухоме 

майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки  

на 2021 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

Лютий-

квітень 

2020 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

5. Рішення 

сесії 

Про 

транспортний 

Наповнення 

доходної 

Лютий-

квітень 

Управління 

економіки 



міської 

ради 

податок  

на 2021 рік 

частини  

бюджету 

міської  

ОТГ 

2020 року виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

6. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

туристичний 

збір 

на 2021 рік  

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської  

ОТГ 

Лютий-

квітень 

2020 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

7. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Методики 

визначення 

мінімальної 

суми 

орендного 

платежу за 

нерухоме 

майно 

фізичних осіб 

на території 

Пирятинської 

міської ради  

на 2021 рік 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської 

ОТГ 

по податку на 

доходи 

фізичних осіб 

Лютий-

квітень 

2020 року 

Управління 

економіки 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

8. Рішення 

сесії 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

Порядку 

передачі в 

оренду 

комунального 

майна 

Пирятинської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Наповнення 

доходної 

частини 

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

Квітень - 

червень 

2020 року 

Відділ 

управління 

комунальною 

власністю 

виконкому 

міської ради, 

комісія з 

підготовки 

регуляторних 

актів 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка  


