
 
 
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 
 Від  14.12.2022 р. № 17 
 
Про затвердження плану діяльності  
з підготовки проєктів  регуляторних  
актів  Заводської міської ради  
на 2023 рік. 
 
 

На виконання статей 7, 13 та 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та з метою реалізації правових та організаційних засад 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити  план з підготовки проєктів регуляторних актів 
Заводської міської ради на 2023 рік (додається).  

2. Оприлюднити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 
на веб-сайті Заводської міської  ради в десятиденний термін. 

3. Виконавцям відповідальним за розробку проєктів регуляторних актів забезпечити 
виконання плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та здійснювати 
підготовку та прийняття проєктів регуляторних актів відповідно до Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Мащенко Л.О. 
 

 

 
 
 
 
         Міський голова                                                           Віталій  СИДОРЕНКО 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням двадцять п’ятої сесії  
Заводської міської ради 
восьмого  скликання 
від 14.12.2022р. № 17  

 
 
 
 

План 
діяльності з підготовки регуляторних актів Заводської  міської ради  у 2023 році 

 
 

№ 
п/п 

Вид та назва регуляторного акту Мета прийняття Найменування 
органів, підрозділів 

(посадових осіб), 
відповідальних за 

підготовку 

Строки 
підготовки 
регуляторного 
акту 

1 Рішення міської ради «Про затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами на території населених пунктів  Заводської 
міської територіальної громади» 

Оновлення правил, встановлення 
плати за користування місцем 
розташування рекламних засобів 

Відділ комунальної 
власності, 

містобудування, 
архітектури, житлово-

комунального 
господарства та 

екології 

І квартал 

2 Рішення міської ради «Про затвердження ставок та пільг 
зі сплати земельного податку на 2023 рік»  

Встановлення плати, наповнення 
доходної частини міського 
бюджету 

Відділ земельних 
ресурсів, кадастру та 

просторового 
планування 

ІІ квартал 

3 Рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 
2023 рік та затвердження Положення про  
єдиний податок» 

Встановлення плати, наповнення 
доходної частини міського 
бюджету 

Відділ юридичного 
забезпечення 

ІІ квартал 

4 Рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки, 
на 2023 рік та затвердження Положення про порядок справляння 
податку» 

Встановлення плати , наповнення 
доходної частини міського 
бюджету 

Відділ юридичного 
забезпечення 

ІІ квартал 



5 Рішення міської ради «Про встановлення транспортного 
податку на 2023 рік та затвердження Положення  
про порядок нарахування та сплати  транспортного податку,  
як складової податку на майно» 

Встановлення плати , наповнення 
доходної частини міського 
бюджету 

Відділ юридичного 
забезпечення 

ІІ квартал 

6 Рішення міської ради «Про затвердження ставок орендної  плати у 
відсотках до нормативної грошової оцінки земель Заводської 
територіальної громади на 2023 рік» 
 

Встановлення плати , наповнення 
доходної частини міського 
бюджету 

Відділ земельних 
ресурсів, кадастру та 

просторового 
планування 

ІІ квартал 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                           Лариса МАЩЕНКО  
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