
 
 

Проєкт  вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від 15 листопада  2022 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про затвердження плану діяльності з 
підготовки проєктів регуляторних актів 
Олександрівської селищної ради 
на 2023 рік 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
Олександрівської селищної ради на 2023 рік (додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на                          

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Василя СКЛЯРЕНКА. 

 
 
 
 
 
Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету           
Олександрівської  селищної ради  
від 15 листопада 2022 року № ___ 

 
ПЛАН 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Олександрівської 
селищної ради на 2023 рік 

 

№ 
п/п 

Назва проєкту 
регуляторного акта  

Мета прийняття 
регуляторного акта 

Строки 
підготовки 
регулятор-
ного акта 

Розробник 
регуляторного 

акта 
 

1 2 3 4 5 
1. Проєкт рішення 

Олександрівської 
селищної ради «Про 

встановлення єдиного 
податку на території 

Олександрівської 
селищної ради 
на 2024 рік» 

Приведення нормативних 
актів Олександрівської 
селищної ради до норм 
чинного законодавства, 
збільшення надходжень 
до місцевого бюджету, 
покращення соціальної 

інфраструктури території 
Олександрівської 

селищної ТГ 

І-ІІ квартал Відділ 
економічного 

розвитку, 
інвестицій та 
комунальної 

власності 
Олександрівської 

селищної ради 

2. Проєкт рішення 
Олександрівської 

селищної ради «Про 
встановлення ставок та 

пільг зі сплати 
земельного податку на 

території 
Олександрівської 

селищної ради 
Кропивницького 

району Кіровоградської 
області на 2024 рік» 

Приведення нормативних 
актів Олександрівської 
селищної ради до норм 
чинного законодавства, 
збільшення надходжень 
до місцевого бюджету, 
покращення соціальної 

інфраструктури території 
Олександрівської 

селищної ТГ 

І-ІІ квартал Відділ 
економічного 

розвитку, 
інвестицій та 
комунальної 

власності 
Олександрівської 

селищної ради 

3. Проєкт рішення 
Олександрівської 

селищної ради «Про 
встановлення податку 

на нерухоме майно 
відмінне від земельної 
ділянки на території 

Олександрівської 
селищної ради 

на 2024 рік» 

Приведення нормативних 
актів Олександрівської 
селищної ради до норм 
чинного законодавства, 
збільшення надходжень 
до місцевого бюджету, 
покращення соціальної 

інфраструктури території 
Олександрівської 

селищної ТГ 

І-ІІ квартал Відділ 
економічного 

розвитку, 
інвестицій та 
комунальної 

власності 
Олександрівської 

селищної ради 

 
 



 
 

2 
                                                                                                                        Продовження додатку 
1 2 3 4 5 
4. Проєкт рішення 

Олександрівської 
селищної ради «Про 

встановлення 
туристичного збору 

на території 
Олександрівської 

селищної ради 
на 2024 рік» 

Приведення нормативних 
актів Олександрівської 
селищної ради до норм 
чинного законодавства, 

збільшення надходжень до 
місцевого бюджету, 

покращення соціальної 
інфраструктури території 

Олександрівської селищної 
ТГ 

І-ІІ квартал Відділ 
економічного 

розвитку, 
інвестицій та 
комунальної 

власності 
Олександрівської 

селищної ради 

5. Проєкт рішення 
Олександрівської 

селищної ради «Про 
встановлення збору за 
місця для паркування 

транспортних                 
засобів на території 
Олександрівської 

селищної ради 
на 2024 рік» 

Приведення нормативних 
актів Олександрівської 
селищної ради до норм 
чинного законодавства, 

збільшення надходжень до 
місцевого бюджету, 

покращення соціальної 
інфраструктури території 

Олександрівської селищної 
ТГ 

І-ІІ квартал Відділ 
економічного 

розвитку, 
інвестицій та 
комунальної 

власності 
Олександрівської 

селищної ради 

6. Проект рішення 
Олександрівської 

селищної ради «Про 
затвердження Правил 

розміщення 
зовнішньої реклами 

на території 
Олександрівської 

селищної 
територіальної 

громади» 

Приведення нормативних 
актів Олександрівської 
селищної ради до норм 
чинного законодавства, 

збільшення надходжень до 
бюджету            

Олександрівської селищної 
ТГ 

І-ІІІ 
квартал 

Відділ 
містобудування, 

архітектури, 
житлово-

комунального 
господарства та 

благоустрою 
Олександрівської                               

селищної ради 

7. Проект рішення 
Олександрівської 

селищної ради «Про 
встановлення розміру 
ставок орендної плати 

за користування 
земельними 
ділянками 

Олександрівської 
селищної ради 

Кропивницького 
району 

Кіровоградської 
області» 

Метою прийняття даного 
регуляторного акту є 

впровадження узгоджених 
підходів щодо регулювання 
орендних відносин в галузі 
користування земельними 

ділянками та створення 
єдиних організаційно-

правових засад визначення 
та справляння орендної 

плати, а також встановлення 
єдиних ставок орендної 
плати для всіх категорій 

земель селищної ради 
створить рівні умови для 
всіх орендарів земельних 

ділянок. 

І – ІІ 
квартали 

Відділ земельних 
ресурсів та 

просторового 
планування 

Олександрівської 
селищної ради 

Кропивницького 
району 

Кіровоградської 
області 

_____________________________ 


