
 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Лихівської селищної ради на   2019  рік 

 

№ 

з/

п 

Назва рішення 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття( для 

регуляторних 

актів). 

Термін 

підгото

вки та 

прийня

ття 

Відповідальні за 

підготовку 

Примітки 

(спосіб 

оприлюднен

ня, суб’єкт 

ініціативи, 

внесення 

змін до 

плану ) 

1 
Рішення селищної 
ради «Про встановлен-

ня ставок зі сплати  

земельного податку на 
території Лихівської 

селищної об’єднаної 

територіальної 

громади в 2020 році» 

 

Впорядкування 
нарахування плати 

за землю у формі 

земельного податку 

ІІ 
квартал 

2019 

року 

Постійна  комісія 
селищної  ради  з 

фінансово-

економічних 
питань та 

бюджету, питань 

прав людини, 

законності, 
депутатської 

діяльності і 

етики 

На сайті 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 

територіал

ьної 

громади: 

https://lykhi

vska.otg.dp.g

ov.ua 

2 
Рішення селищної 

ради «Про  встанов-

лення  єдиного 

податку  для фізичних  
осіб- підприємців, які  

здійснюють свою  

діяльність на території    
Лихівської    селищної   

об’єднаної територі-

альної  громади  в 
2020 році» 

Впорядкування 

нарахування 

єдиного податку 

для фізичних осіб-
підприємців, які  

здійснюють свою  

діяльність на 
території Лихів-

ської     селищної  

об’єднаної 
територіальної  

громади  

ІІ 

квартал 

2018 

року 

Постійна  комісія 

селищної  ради  з 

фінансово-

економічних 
питань та 

бюджету, питань 

прав людини, 
законності, 

депутатської 

діяльності і 
етики 

На сайті 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 

територіал

ьної 

громади: 

https://lykhi

vska.otg.dp.g

ov.ua 

3 
Рішення селищної 

ради «Про 
встановлення ставок 

річної  

орендної плати  за 
землю на території 

Лихівської селищної 

об’єднаної 

територіальної 
громади в 2020 році» 

Впорядкування 

нарахування плати 
за землю у формі 

орендної плати за 

землю 

ІІ 

квартал 
2018 

року 

Постійна комісія 

селищної  ради  з 
фінансово-

економічних 

питань та 
бюджету, питань 

прав людини, 

законності, 

депутатської 
діяльності і 

етики 

На сайті 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 

територіал

ьної 

громади: 

https://lykhi

vska.otg.dp.g

ov.ua 

4 
Рішення селищної 
ради «Про   

встановлення  ставок   

зі   сплати      податку                                                                   

на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 

ділянки  на території 

Лихівської селищної 
об’єднаної 

територіальної 

громади в 2020 році» 

Впорядкування на 
території громади 

єдиних ставок 

податку на 

нерухоме майно, 
відмінне від 

земельної ділянки 

ІІ 
квартал 

2018 

року 

Постійна  комісія 
селищної  ради  з 

фінансово-

економічних 

питань та 
бюджету, питань 

прав людини, 

законності, 
депутатської 

діяльності і 

етики 

На сайті 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 

територіал

ьної 

громади: 

https://lykhi

vska.otg.dp.g

ov.ua 

 



№ 

з/

п 

Назва рішення 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття( 

для 

регуляторних 

актів). 

Термін 

підготовк

и та 

прийнят

тя 

Відповідальні за 

підготовку 

Примітки 

(спосіб 

оприлюднен

ня, суб’єкт 

ініціативи, 

внесення 

змін до 

плану ) 

5 
Про заборону продажу 

пива (крім 
безалкогольного), 

алкогольних,  

слабоалкогольних 
напоїв, вин столових 

на території 

Лихівської селищної 

об’єднаної 
територіальної 

громади 

попередження 

правопорушень
, пов’язаних із 

зловживанням 

алкоголю, 
зниження рівня 

злочинності та 

збереження 

здоров’я 
громадян 

ІІІ 

квартал 
2018 

року 

Постійна  комісія 

селищної  ради  з 
гуманітарних та 

соціально-

культурних питань 

На сайті 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 

територіал

ьної 

громади: 

https://lykhi

vska.otg.dp.g

ov.ua 

6 Рішення селищної 
ради «Про 

встановлення 

мінімальної 

вартостімісячної 
оренди одного 

квадратного метра 

загальної площі 
нерухомості на 

території Лихівської 

селищної об’єднаної 
територіальної 

громади в 2020 році» 

Збільшення 
надходжень до 

селищного 

бюджету 

ІV 
квартал 

2018 р 

Постійна  комісія 
селищної  ради  з 

фінансово-еконо-

мічних питань та 

бюджету, питань 
прав людини, 

законності, 

депутатської 
діяльності і етики 

На сайті 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 

територіал

ьної 

громади: 

https://lykhiv

ska.otg.dp.go

v.ua 

7 Рішення виконавчого 

комітету селищної 
ради «Про порядок 

розміщення 

зовнішньої реклами на 
території Лихівської 

селищної об’єднаної 

територіальної 

громади» 

Забезпечення 

реалізації 
єдиної 

містобудівної 

політики на 
території 

громади з 

урахуванням 

державних, 
громадських та 

приватних 

інтересів під 
час розміщення 

зовнішньої 

реклами на 
території 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 
територіальної 

громади 

ІІ 

квартал 
2019 р 

Відділ ЖКГ,  

транспорту, 
благоустрою, 

містобудування, 

архітектури, 
земельних відносин 

та комунальної 

власності 

На сайті 

Лихівської 

селищної 

об’єднаної 

територіал

ьної 

громади: 

https://lykhi

vska.otg.dp.g

ov.ua 

 

     Секретар  селищної ради                                                    Т.Л.СЕЛЬНІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


