
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

 

       «02» квітня 2021 року            №  43 

 
 

 

Про внесення змін до рішення  

Саф'янівської сільської ради  

Ізмаїльського району  

Одеської області №108-VIII  

від 09 грудня 2020 року «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки регуляторних актів  

Саф'янівської  сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

та її виконавчого органу на 2021 рік» 

 

 

 

Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Саф'янівська сільська рада Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області №108-VIII від 09 грудня 2020 року «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області на 2021 рік». 

2. Викласти у новій редакції додаток до рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань законності, мандата, 

депутатської діяльності, етики та регуляторної політики.  

 

 

 

 

 

 

Саф'янівський сільський голова Наталія ТОДОРОВА 

  



 

 
Додаток  

                                                                                           до рішення виконкому від   

                                                                                             02.04.2021р. №  43 

 

Перелік 

проектів регуляторних актів для розгляду 

на сесії Саф`янівської сільської ради 

 
№з/

п 

Вид проекту Назва проекту Цілі прийняття Строк 

підготовк

и 

проекту 

Найменування  

Органів та підрозділів, 

відповідальних за 

розроблення проектів 

регуляторних актів 

1 регуляторний Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

1.Вимоги ст.12.3 

Податкового кодексу 

України 

2. Поповнення доходної 

частини бюджету 

Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області  

До 1 

липня 

 2021 р. 

 Фінансове управління 

Саф`янівської сільської 

ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

2 регуляторний  Про затвердження 

ставок та 

положення про 

порядок справляння 

туристичного збору 

на території 

Саф`янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського 

району Одеської 

області 

1.Вимоги ст.12.3 

Податкового кодексу 

України 

2. Поповнення доходної 

частини бюджету 

Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

До 1 

липня 

 2021 р 

Фінансове управління 

Саф`янівської сільської 

ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

3 регуляторний Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку  

1.Вимоги ст.12.3 

Податкового кодексу 

України 

2. Поповнення доходної 

частини бюджету 

Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

До 1 

липня 

 2021 р 

Фінансове управління 

Саф`янівської сільської 

ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

4 регуляторний Про затвердження 

ставок  та 

положення по 

єдиному податку 

для  фізичних осіб-

підприємців, 

віднесених до І та ІІ 

групи платників 

податків єдиного 

податку на території 

Саф`янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського 

району Одеської 

області 

1.Вимоги ст.12.3 

Податкового кодексу 

України 

2. Поповнення доходної 

частини бюджету 

Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

До 1 

липня 

 2021 р 

Фінансове управління 

Саф`янівської сільської 

ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

5 регуляторний Про встановлення  

транспортного 

податку на території  

Саф`янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського 

1.Вимоги ст.12.3 

Податкового кодексу 

України 

2. Поповнення доходної 

частини бюджету 

Саф`янівської сільської ради 

До 1 

липня 

 2021 р 

Фінансове управління 

Саф`янівської сільської 

ради Ізмаїльського 

району Одеської області 



району Одеської 

області 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

6 регуляторний Про затвердження 

Положення про 

порядок передачі в 

оренду державного 

та комунального 

майна 

територіальної 

громади 

Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського 

району Одеської 

області 

Вимоги:  

1.ст. 26 Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

2.Закону України «Про 

оренду державного та 

комунального майна»; 

3.Порядку передачі в оренду 

державного та комунального 

майна затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 

червня 2020 року № 483 

До 1 

липня 

 2021 р 

Комунальне 

підприємство 

Саф’янівської сільської 

ради «Будівельник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 регуляторний Про затвердження 

методики 

розрахунку 

орендної плати за 

державне та 

комунальне майно 

Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського 

району Одеської 

області 

Вимоги:  

1.ст. 26 Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

2.Закону України «Про 

оренду державного та 

комунального майна»; 

3. Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

Методику розрахунку 

орендної плати 

за державне майно та 

пропорції її розподілу» 

До 1 

липня 

 2021 р 

Комунальне 

підприємство 

Саф’янівської сільської  

ради «Будівельник» 

8 Регуляторний Про затвердження 

правил благоустрою 

Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського 

району Одеської 

області 

1.ст. 26   Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

2.Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів»,  

3.Кодекс України «Про 

адміністративні 

правопорушення» 

До 1 

серпня 

2021 р 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

капітального 

будівництва, дорожнього 

господарства та 

інвестицій Саф’янівської 

сільської ради 

Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

 

 

Саф'янівський сільський голова                                                                          Наталія ТОДОРОВА 

 

 
 


