
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцять шоста (позачергова) сесія 

РІШЕННЯ

від 11.07.2022. №462-26/2022 
смт. Перегінське

Про внесення змін до плану 
прийняття регуляторних актів 
Перегінської селищної ради на 
2022 рік

Відповідно до ст. 7, ст. 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення прозорості у сфері господарської 
діяльності в частині планування, підготовки проектів регуляторних актів, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Плану прийняття регуляторних актів на 2022 рік Перегінської селищної 
ради, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Відділу організаційної, інформаційної роботи та документообігу забезпечити 
оприлюднення даного рішення на офіційному сайті ради в 10-денний термін з дня його 
прийняття.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань промисловості, 
підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово - комунального господарства 
(М. Федірко).

Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток 1
до рішення сесії 
Перегінської селищної ради 
від 11.07.2022.№ 462-26/2022

ПЛАН
прийняття 

регуляторних актів Перегінської 
селищної ради на 2022 рік.

№/
з/п

Назва 
регуляторного 

акту

Ціль
прийняття регуляторного

акту

Термін розробки 
регуляторного 

акту

Найменування 
підрозділу 

відповідального 
за розробку 

проекту
1. Про встановлення 

тарифів на 
водопостачання та 
водовідведення

Цілю прийняття даного 
регуляторного акту є
вирішення питання щодо 
обгрунтування тарифів на 
водопостачання та
водовідведення

Протягом року ЖКП

2. Про тарифи на збір 
та вивезення твердих 
побутових відходів.

Ціллю прийняття даного 
регуляторного акту є
затвердження норм надання 
послуг з вивезення твердих 
побутових відходів для 
житлових будинків,
підприємств, установ та 
організацій

Протягом року ЖКП

о3.
Про встановлення 
місцевих податків 
та зборів

Ціллю прийняття даного 
регуляторного акту є 
встановлення розмірів
місцевих податків і зборів

Протягом року
Відділ 

економічного 
розвитку, 

інвестицій, 
торгівлі сільського 

господарства та 
туризму

4.

5.

Про встановлення 
тарифів на 
теплопостачання для 
споживачів

Про затвердження 
технічної 
документації з 
нормативної 
грошової оцінки

Цілю прийняття даного 
регуляторного акту є
вирішення питання щодо 
обгрунтування тарифів на 
теплову енергію.

Цілю прийняття даного 
регуляторного акту є
дотримання порядку
проведення нормативної
грошової оцінки земельних

Протягом року

Протягом року

Відділ 
будівництва, 

житлово- 
комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

Відділ земельних 
ресурсів та 

екології



'//і/'

6.

земельних ділянок в 
межах території 
населеного с. 
Слобода Небилівська 
Перегінської 
селищної ради 
Калуського району 
Івано-Франківської 
області 
Про затвердження

ділянок відповідно до норм 
діючого законодавства.

Цілю прийняггя даного Протягом року Відділ земельних
технічної регуляторного акту є ресурсів та
документації з дотримання порядку екології
нормативної проведення нормативної
грошової оцінки грошової оцінки земельних
земельних ділянок в ділянок відповідно до норм
межах території 
населеного с. Ловаги 
Перегінської 
селищної ради 
Калуського району 
Івано-Франківської

діючого законодавства.

області
7. Про затвердження Ціллю прийняття даного Протягом року Відділ земельних

технічної регуляторного акту є ресурсів та
документації з дотримання порядку екології
нормативної проведення нормативної
грошової оцінки грошової оцінки земельних
земельних ділянок в ділянок відповідно до норм
межах території діючого законодавства.
населеного с-ща
Бабське Перегінської 
селищної ради 
Калуського району 
Івано-Франківської
області £

Ольга КрасіличСекретар селищної ради

7/


