


(Андрєєва)  оприлюднити  протягом   десяти  календарних  днів  на  офіційному  сайті

міської ради зміни до плану діяльності Лиманської міської ради з підготовки проєктів

регуляторних актів на 2021 рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної

діяльності  та  регуляторної  політики  (Вінничук),  заступника  міського  голови

Авдєєнко Н. П.

Міський голова                                                                                            О. В. Журавльов



Додаток  до рішення міської ради 

від ________________ № _________ 

 ПЛАН

діяльності Лиманської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

№

з/п Вид

проекту
Назва проекту Ціль прийняття проекту

Строк

підготовки

проекту

Найменування органів та

підрозділів,

відповідальних за

розроблення

1 2 3 4 5 6

1 Рішення

Лиманської

міської

ради

Про затвердження 

Правил розміщення 

зовнішньої реклами на 

території Лиманської 

міської  територіальної 

громади

 У зв’язку   з  внесенням змін  до Закону України

“Про рекламу” та об’єднанням громади, привести

у відповідність  рішення Краснолиманської міської

ради  від  13.12.2013  №  6/27-2729   “Про

затвердження  Правил  розміщення  зовнішньої

реклами  на  території  Краснолиманської  міської

ради” .

Основними цілями є:

-ефективність  використання  ресурсів

територіальної громади;

-забезпечення  дотримання  вимог  чинного

законодавства щодо впорядкування розміщення та

функціювання  зовнішніх  рекламних  носіїв,

відповідність технічним та естетичним вимогам до

рекламних об’єктів на території громади;

-удосконалення  організаційного  механізму  при

приведенні  робіт  стосовно  використання  та

утримання рекламних площ;

-збільшення  обсягу  надходжень  до  місцевого

бюджету

протягом

року

Відділ містобудування та

архітектуру  виконавчого

комітету  Лиманської

міської ради

2 Рішення

Лиманської

міської

ради

Про встановлення 

ставок та елементів 

податку на нерухоме 

Приведення  у  відповідність  до  вимог  чинного

законодавства  податку  на  нерухоме  майно,

відмінне  від  земельної  ділянки  на  території

Лиманської  міської  територіальної  громади

протягом

року

Фінансове  управління

Лиманської міської ради



майно, відмінне від 

земельної ділянки на 

території Лиманської 

міської територіальної 

громади

рішення  від  17.06.2015  №6/42-3401  “Про

затвердження ставок податку на нерухоме майно,

відмінне  від  земельної  ділянки  на  території

Краснолиманської міської ради “ зі змінами

3 Рішення

Лиманської

міської

ради

Про затвердження 

Правил благоустрою 

території Лиманської 

міської територіальної 

громади

З  метою  створення  сприятливих  умов  для

життєдіяльності  людини,  дотримання  санітарного

та епідемічного стану населення, чистоти і порядку

у місті,  утримання в належному стані об’єктів та

елементів благоустрою.

протягом

року

Відділ  житлово-

комунального

господарства

виконавчого  комітету

Лиманської міської ради.

Відділ містобудування та

архітектури  виконавчого

комітету  Лиманської

міської ради

4 Рішення

Лиманської

міської

ради

Про встановлення 

ставок єдиного податку 

на території Лиманської

міської територіальної 

громади

Відповідно  до  Законів  України   від  16.01.2020

№466-IX “Про  внесення  змін  до  Податкового

кодексу  України  щодо  вдосконалення

адміністрування  податків,  усунення  технічних  та

логічних  неузгодженостей  у  податковому

законодавстві”,  від  01.12.2020  №1017-IX “Про

внесення змін до Податкового кодексу України та

інших  законів  України  щодо  лібералізації

застосування реєстраторів розрахункових операцій

платниками  єдиного  податку  та  скасування

механізму компенсації  покупцям (споживачам)  за

скаргами щодо порушення встановленого порядку

проведення розрахункових операцій частини суми

застосованих  штрафних  санкцій”,  на  виконання

вимог Закону України від 11.09.2003 №1160 “Про

засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері

господарської  діяльності”,  в  зв’язку  з

добровільним об’єднанням територіальних громад

та  з  метою  приведення  рішень  міської  ради  у

протягом

року

Відділ  економічного

розвитку  і  торгівлі

виконавчого  комітету

Лиманської міської ради



відповідність до діючого законодавства

5 Рішення

Лиманської

міської

ради

Про встановлення 

ставок туристичного 

збору на території 

Лиманської міської 

територіальної громади

Встановлення  економічно  доцільних,

обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору

відповідно  до  чинного  законодавства  та  вимог

державного регулювання 

протягом

року

Відділ  культури  і

туризму  Лиманської

міської ради

6 Рішення

Лиманської

міської

ради

Про затвердження 

ставок орендної плати 

за землю на території 

Лиманської міської 

територіальної громади

Встановлення  єдиних  ставок  орендної  плати  за

землю на  всій  території  громади  відповідно   від

цільового використання земельних ділянок  

протягом

року

Відділ  земельних

відносин  виконавчого

комітету

7 Рішення

Лиманської

міської

ради

Про затвердження 

ставок земельного 

податку на території 

Лиманської міської 

територіальної громади

Вдосконалення  земельних  відносин  на  основі

встановлення  ставок  земельного  податку  та

диференціації  ставок  в  залежності  від   цільового

використання земельних ділянок

протягом

року

Відділ  земельних

відносин  виконавчого

комітету

План діяльності  Лиманської  міської  ради з підготовки проектів  регуляторних актів  на 2021  рік розроблений відділом

економічного  розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради.

Секретар міської ради Н. В. Ляшко














