
                                                                        

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

РІШЕННЯ  № 2 7  
 

від 04 грудня 2020 року                                                                           1  сесія 8 скликання 

 

Про затвердження плану 

діяльності з підготовки  

проєктів регуляторних  

актів на 2021 рік 

 
З метою планування діяльності щодо прийняття рішень, направлених на 

регулювання господарських відносин Липовецької територіальної громади, а також 

адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, 

відповідно до  ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Липовецька міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2021 рік згідно з додатком. 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва (Голова постійної комісії – Бондаренко Микола 

Валентинович). 

 

 

          Міський голова                                             Микола ГРУШКО 
 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та 

комунальної власності                                                       Алла Бабич   

Заступник міського голови                                                Сергій Кропивницький  

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 04.12.2020 № 27 
 

План  

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

№ 

п/п 

Назва проєкту рішення 

Липовецької 

територіальної громади 

 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

 

Строк підготовки 

1 «Про встановлення тарифів 

на послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення, які буде 

надавати КП 

«Липовецьводоканал» 

З метою встановлення 

тарифів на послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення 

Протягом року 

2 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів 

на території Липовецької 

територіальної громади на 

2022 рік». 

З метою дотримання 

законодавства України та 

забезпечення надходжень 

коштів в бюджет міської 

ради та Приведення 

розміру ставок у 

відповідність до 

Податкового кодексу 

Протягом року 

3 «Про затвердження тарифів 

на послуги поводження з 

побутовими відходами 

Липовецьким КП 

«Комунсервіс» 

З метою вдосконалення 

роботи з поліпшення стану 

благоустрою, санітарного 

утримання території, 

забезпечення чистоти і 

порядку в населених 

пунктах забезпечення 

своєчасних розрахунків за 

енергоносії, стабілізації 

фінансового стану 

підприємства за рахунок 

збалансування доходів і 

видатків, створення 

економічного підгрунтя 

для переобладнання 

зношеного обладнання 

запроваджується 

встановлення нових 

економічно-обгрунтованих 

тарифів на вивіз та 

захоронення побутових 

відходів. 

 

Протягом року 

4 «Про встановлення 

вартості проїзду на міських 

автобусних маршрутах 

Метою прийняття 

регуляторного акту є 

впровадження загальної 

Протягом року 



загального користування, 

які працюють у звичайному 

режимі у місті Липовець» 

економічно-обгрунтованої 

вартості на перевезення 

пасажирів, що дасть 

можливість забезпечити 

регулярність роботи на 

міському автобусному 

маршруті, який працює у 

звичайному режимі та 

підвищення якості надання 

послуг з перевезення 

пасажирів, забезпечення 

балансу між 

платоспроможним попитом 

на послуги та обсягом 

витрат на їх надання. 

 

 

 

 

        Секретар міської ради                                                           Олеся Назаренко 


