
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів у сфері господарської діяльності Зазимської сільської ради 

 на 2021 рік 

Керуючись п.7 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до ст. 7, ст. 32 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, регуляторної політики, інвестицій 
та зовнішньоекономічних зв’язків, постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності 
депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого самоврядування, запобігання 
корупції, Зазимська сільська рада: 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів у сфері господарської діяльності Зазимської сільської ради на 2021 рік, 
затвердженого рішенням І пленарного засідання 2 позачергової сесії Зазимської 
сільської ради VIII скликання від 10.12.2020 року № 39 та викласти його у новій 
редакції, що додається. 

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

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

 
Сільський голова Віталій КРУПЕНКО  
 
с. Зазим’є 
26 січня 2021 року 
№ 364 - 05-позачергової-VIII 



Додаток 1 
до рішення 05 позачергової сесії 
Зазимської сільської ради  
VІІІ скликання від 26.01.2021 р. № 364 
 

Зміни до плану 
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 на 
благоустрій  Зазимської сільської 

ради та затвердження Положення про 
цільовий фонд на благоустрій 

Зазимської сільської ради 

Отримання додаткових коштів на благоустрій та 
підтримання належного санітарного, естетичного та 
екологічного рівня,  чистоти та порядку  на території 

населених пунктів громади 

I квартал 
2021 року 

Зазимська 
сільська рада 

3 
Про затвердження правил поховання 

на території Зазимської сільської 
територіальної громади 

Впорядкування організації поховання у зв'язку з 
обмеженою кількістю вільних місць для поховань на 

кладовищах розташованих на території  громади. 

I квартал 
2021 року 

Зазимська 
сільська рада 

 

 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


