
 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 15 грудня 2022 року № 611  

м.Перечин 

 

Про затвердження  

плану діяльності Перечинської міської 

ради та виконавчого комітету  

з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2023 рік 
 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 32 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,   з метою 

планування діяльності міської ради та виконавчого комітету з прийняття рішень, 

направлених на регулювання господарських відносин на території Перечинської 

міської територіальної громади, а також адміністративних відносин між 

регуляторними органами та суб'єктами господарювання, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності Перечинської міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік згідно Додатку1 

до даного рішення. 

2. Постійній комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій (голова Кравець В. В.) забезпечити 

підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів 

регуляторних актів, про відповідність  вимогам статей 4 та 8 Закону України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради та  

постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій (Кравець В.В.). 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК  

  



Додаток №1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

від 15 грудня 2022 року№ 611 

 

План діяльності Перечинської міської ради та виконавчого комітету 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік 

 

№ Вид і назва проекту Мета прийняття 

Строки 

підготовки 

проектів 

Відповідальні 

за розробку 

1 

Рішення міської ради 

“Про місцеві податки та 

збори” 

Забезпечення практичної 

реалізації статей 

7,8,10,12,14 розділу I, 

розділів XII, XIV 

Податкового кодексу 

України шляхом 

встановлення місцевих 

податків і зборів, та 

затвердження їх ставок, 

які будуть діяти на 

території Перечинської 

міської територіальної 

громади 

І-II 

квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

2 

Рішення виконавчого 

комітету «Про 

затвердження тарифів 

на водопостачання»  

Приведення тарифів до 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

ІІІ квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

3 

Рішення виконавчого 

комітету «Про 

затвердження тарифів 

на водовідведення» 

Приведення тарифів до 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

ІІІ квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради  

4 

Рішення виконавчого 

комітету «Про 

затвердження тарифів 

на утримання будинків 

та прибудинкової 

території» 

Приведення тарифів до 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

ІІІ квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 



 

5 

Рішення виконавчого 

комітету «Про 

затвердження тарифів 

на послуги поводження 

з побутовими 

відходами» 

Приведення тарифів до 

економічно 

обґрунтованого рівня у 

зв’язку з підвищенням 

ціни на паливо, зміни 

рівня заробітної плати. 

ІІІ квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

 

  



 


