
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

ІІ сесія  VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 грудня 2020 року №  2/7 

     с.Боратин 

 
Про план роботи Боратинської сільської ради з  

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», керуючись ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити план роботи Боратинської сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік згідно з додатком. 

2. Оприлюднити план роботи Боратинської сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік у визначений Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики»  

3. Дозволити сільському голові, постійним комісіям ради при необхідності вносити 

зміни та доповнення до плану роботи сільської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів. 

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

регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини, законності, співробітництва та 

молодіжної політики (голова постійної комісії – Анатолій Левчук). 

 

 

 

Боратинський сільський голова                                                             Сергій ЯРУЧИК 

Богдана Макарчук 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Боратинської 

сільської ради 24.12.2021 №2/ 

ПЛАН 
роботи з підготовки проектів регуляторних актів 

Боратинської сільської ради на 2021 рік 

№ 

з/п 

Визначення 

виду проекту 

регуляторного 

акта 

Назва проекту 

регуляторного 

акта 

Цілі 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Строки 

підготовки 

проектів 

регуляторних 

актів 

Найменуванн

я органів та 

підрозділів, 

відповідальних 

за розроблення 

проектів 

регуляторних 

актів 

1

. 
Проект 

рішення сесії 

Про встановлення 

місцевих податків 

та зборів на 

території 

Боратинської 

сільської ради на 

2022 рік 

Збільшення 

дохідної частини 

бюджету 

сільської ради 

II квартал 

2021 року 

Відділ фінансів 

Боратинської 

сільської ради 

2

. 
Проект 

рішення сесії 
Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати земельного 

податку на 2022 

рік 

Збільшення 

дохідної частини, 

бюджету 

сільської ради 

II квартал 

2021 року 

Відділ земельних 

ресурсів, 

кадастру і 

екологічної 

безпеки 

Боратинської 

сільської ради 
3

. 
Проект 

рішення сесії 

Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати місцевих 

податків та зборів 

на 2022 рік 

Збільшення 

дохідної частини 

бюджету 

сільської ради 

 

II квартал 

2021 року 

Відділ фінансів 

та інвестицій 

Боратинської 

сільської ради 

4 Проект 

рішення сесії 

Про зменшення 

шкідливого 

впливу куріння 

тютюнових 

виробів на 

здоров'я населення 

на території 

Боратинської 

сільської ради 

Забезпечення 

захисту здоров’я 

населення, 

сприяння 

здоровому 

способу життя, 

попередження 

куріння 

тютюнових 

виробів та 

зниження рівня їх 

II квартал 

2021 року 

Відділ 

організаційно-

правового 

забезпечення 



5

. 
Проект 

рішення сесії 

Про затвердження 

Правил 

благоустрою 

території 

населених пунктів 

Забезпечення 

благоустрою 

населених пунктів 

Боратинської 

сільської ради, 

підвищення 

відповідальності 

громадян за стан 

благоустрою та 

санітарний стан, 

формування 

сприятливого для 

життєдіяльності 

людини 

середовища, 

II квартал 

2021 року 

Відділ 

благоустрою 

6

. 

Проект 

рішення сесії 

Про затвердження 

Правил утримання 

тварин на 

території 

Боратинської 

сільської ради 

Забезпечення 

комфортних умов 

проживання та 

зручностей для 

власників 

домашніх тварин, 

правильного 

поводження із 

ними, для 

забезпечення 

суспільного 

спокою і 

підвищення 

моральності 

II квартал 

2021 року 

Відділ 

благоустрою 

7

. 

Проект 

рішення сесії 
Про затвердження 

Правил 

розміщення 

рекламних засобів 

на території 

Боратинської 

сільської ради 

Удосконалення 

правового 

регулювання 

порядку 

розміщення 

зовнішньої 

реклами 

II квартал 

2021 року 

Відділ 

благоустрою 

8

. 

Проект 

рішення сесії 

Про заборону 

реалізації пива 

(крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин 

столових на 

території 

Боратинської 

сільської ради 

Зменшення 

шкідливого 

впливу 

споживання пива, 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин 

столових на 

мешканців 

II квартал 

2021 року 

Відділ 

благоустрою 



9

. 

Проект 

рішення сесії Про затвердження 

Порядку видачі 

дозволів на 

порушення 

об’єктів 

благоустрою або 

відмови в їх 

видачі, 

переоформлення, 

видачі дублікатів, 

анулювання 

дозволів на 

території 

Боратинської 

сільської ради 

Забезпечення 

утримання у 

належному стані 

об’єктів 

благоустрою на 

території 

населених пунктів 

II квартал 

2021 року 

Відділ 

благоустрою 
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