
 

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

21.08.2018                                        Михайлівка                                  № 9 - 8/VІІ 

 

 

Про внесення змін до плану – графіку 

щодо проведення заходів з відстеження 

результативності прийнятих регуляторних 

актів Михайлівською сільською радою  

на 2018 рік 

 

 

         Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1. Затвердити зміни до плану - графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2018 рік, затвердженого рішенням сьомої позачергової 

сесії Михайлівської сільської ради від 26.06.2018 №7-3/VII, доповнивши його 

пунктами 2,3,4 згідно з додатком. 

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, депутатської етики, законності та антикорупційної 

політики.  

 

 

 

Сільський голова                                                             В. Максименко 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        Додаток 

                                                                                                                                                                                        до рішення сільської ради 

                                                                                                                                                                                        21.08.2018 № 9 - 8/VII 

 

 ПЛАН -  ГРАФІК 

  щодо проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів  

 Михайлівською сільською радою на 2018 рік 
 

№ п/п Дата, номер та назва  регуляторного акту 
Вид 

відстеження 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

проведення відстеження  

Строк 

виконання 

заходів 

  

Вид даних 

2 

Проект рішення Михайлівської сільської ради «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на 

право оренди комунального майна»  

Базове 

Спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, 

комунальної власності, 

земельних відносин та 

житлово-комунального 

господарства  

II півріччя 

2018 року  

 

 

Статистичні 

дані 

3 

Проект рішення Михайлівської сільської ради «Про 

затвердження Методики розрахунку і порядок 

використання плати за оренду комунального майна  

та типового договору оренди нерухомого або 

іншого майна, що належить до комунальної 

власності» 

Базове 

Спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, 

комунальної власності, 

земельних відносин та 

житлово-комунального 

господарства 

II півріччя 

2018 року 

 

 

Статистичні 

дані  

4 

Проект рішення Михайлівської сільської ради «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 

26.06.2018 №7-6/VII «Про встановлення ставок на 

єдиний податок, акцизний податок, транспортний 

податок, збір за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичний збір на 2019 

рік»» 

Базове Фінансовий відділ 
II півріччя 

2018 року 

Статистичні 

дані, 

показники 

бухгалтерської 

та фінансової 

звітності 

 

 

         Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі  та інвестицій                                                                              Н.Вакуленко 
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