
 

 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

РІШЕННЯ 
 

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів у сфері господарської діяльності Зазимської сільської 

ради на 2021 рік 
  
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної 
власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та 
зовнішньоекономічних зв’язків, Зазимська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

  
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Зазимської сільської ради на 2021 рік 
(Додаток 1). 

2. Опублікувати вказаний План діяльності на офіційній інтернет сторінці 
Зазимської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 
комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 
та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 
 

Сільський голова Віталій КРУПЕНКО 
 

c. Зазим’є 
10 грудня 2020 року 
№  39 - 02-позачергової – VIIІ 
І пленарне засідання 



 

Додаток 1 
до рішення 1 пленарного засідання 
02 сесії Зазимської сільської ради  
VІІ скликання від 10.12.2020 р. № 39 
 

ПЛАН 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

у сфері господарської діяльності Зазимської сільської ради на 2021 рік 
 

№ 
п/п Назва проекту регуляторного акта Ціль прийняття регуляторного акта 

Термін розробки 
проекту 

регуляторного 
акта (квартал) 

Розробник 
регуляторного 

акта 

1 2 3 4 5 

1 

Про встановлення на території 
населених пунктів Зазимської 
об'єднаної територіальної громади 
місцевих податків і зборів на 2022 рік 

Встановлення у відповідності до вимог Податкового 
кодексу України ставок та пільг із сплати 
земельного податку, податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, транспортного 
податку, туристичного збору та єдиного податку, які 
діятимуть на території населених пунктів Зазимської 
об’єднаної територіальної громади у 2022 році  

ІІ квартал 
2021 року 

Зазимська 
сільська рада 

2 
Про утворення цільового фонду для 
обліку та використання добровільних 
внесків 

Утворення цільового фонду для обліку 
використання добровільних внесків на території 
Зазимської сільської ради Броварського району 
Київської області 

І квартал 
2021 року 

Зазимська 
сільська рада 

 
 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


