
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
3 сесія 8 скликання  

 
24 грудня 2020 року                                                                         № 74 
 
Про затвердження плану діяльності  
Баранівської міської ради та виконавчого  
комітету з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2021 рік 
  

Керуючись статтею 25, пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 7,13, 32 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності Баранівської міської ради та виконавчого 
комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік (далі - План), що додається. 

2. У випадку необхідності прийняття рішень, не передбачених Планом, 
зобов’язати посадових осіб, відповідальних за розробку проєктів регуляторних 
актів, у визначений законодавством термін подавати пропозиції секретарю ради з 
метою внесення змін та доповнень до плану. 

3. Провідному спеціалісту з інформаційної роботи відділу організаційно-
кадрової роботи міської ради (Пилипко Л.О.) оприлюднити дане рішення в засобах 
масової інформації та на офіційному сайті Баранівської міської ради, відповідно до 
вимог чинного законодавства.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Баранівської міської ради з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку та на керуючу справами виконавчого 
комітету міської ради  Кравчук Т.В. 

 
 
Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 

  



Додаток 
до рішення 3 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 
від 24грудня 2020 №_74__ 

ПЛАН 
діяльності Баранівської міської ради та виконавчого комітету 

 з підготовки регуляторних актів на 2021 рік 
  

Секретар ради                                                     Володимир ЗАРЕМБА 

№/ 
п/п 

Вид і назва проєкту 
регуляторного акту 

Строки 
підготов

ки 
проєктів 

Відповідаль
ні 

за розробку 
проєкту 

регуляторно
го акту 

Цілі прийняття  

1 2 4 5  
1. Про нові тарифи на 

послуги з вивезення 
твердих побутових 
відходів для населення 

І-ІV 
квартал 

2021 року 

Надавач 
послуги 

 

2. Про затвердження 
тарифів на послуги з 
водопостачання та 
водовідведення, що 
надаються КП 
«Баранівка 
міськводоканал» 

І-ІV 
квартал 

2021 року 

Надавач 
послуги 

 

3. Про нові тарифи на 
послуги з 
теплопостачання 

І-ІV 
квартал 

2021 року 

Надавач 
послуги 

 

4. Рішення сесії 
Баранівської міської 
ради «Про встановлення 
місцевих податків та 
зборів на 2021 рік» 

ІI квартал 
2021 року 

Відділ 
фінансів 
Баранівської 
міської ради  

Встановлення ставок 
місцевих податків та 
зборів 

5 Рішення сесії 
Баранівської міської  
ради «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати 
земельного податку на 
території Баранівської 
територіальної громади 
на 2021 рік» 

ІI квартал 
2021 року 

Відділ 
містобудуван
ня, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності  

Регулювання строків 
сплати земельного 
податку, суми податку 
відповідно до 
цільового призначення 
землі та визначення 
пільгових категорій 
населення 


