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ГАЗЕТА РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ,  РАЙОННОЇ  РАДИ  ТА  ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ

С П Е Ц І А Л Ь Н И Й   В И П У С К

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів 

регуляторних  актів
Згідно з вимогами Закону України 

«Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань, на сайті Мака-
рівської районної ради rada-makariv.
org  або у спецвипуску газети «Ма-
карівські вісті» будуть оприлюднені 
проекти рішень Андріївської сільської 
ради: «Про затвердження норматив-
ної грошової оцінки земель населе-
них пунктів с. Андріївка, с. Червона 
Гірка», «Про встановлення місцевих 
зборів», «Про затвердження ставок  
земельного податку» з аналізами їх 
регуляторного впливу.

З  текстами проектів  рішень та 
аналізами їх регуляторного впливу 
всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Андріївської сіль-
ської ради. 

Зауваження та пропозиції в пись-
мовій формі приймаються Андріїв-
ською сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту 
рішення  за поштовою адресою: вул. 
Меля О.М., 114, с. Андріївка, Мака-
рівський р-н, Київська обл., 08013, 
тел. 3-62-31.

Андріївська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення  проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної  політики 
у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, в спецвипуску газети «Макарівські вісті» або 
на сайті Макарівської районної ради rada-makariv.org буде оприлюднено проекти рі-
шень Копилівської сільської ради: «Про розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки землі в межах Копилівської сільської ради», «Про затвердження про-
грами по благоустрою населених пунктів», «Про затвердження програми землеустрою 
населених пунктів», «Про встановлення ставок збору за провадження торговельної ді-
яльності та діяльності з надання платних послуг», «Про встановлення місцевих зборів», 
«Про затвердження ставки земельного податку» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регуляторного впливу всі бажаючі мо-
жуть ознайомитися також у приміщенні Копилівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в  письмовій формі приймаються протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту рішення  за адресою: вул. Жовтнева,57, с. Копилів, Макарів-
ський район, Київська область, 08033, тел. 3-02-31. 

Копилівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів 

регуляторних  актів
Згідно з вимогами Закону України  

«Про засади  державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань,  на сайті Мака-
рівської районної ради rada-makariv.org 
або в спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» буде оприлюднено проекти рішень 
Червонослобідської сільської ради: «Про 
затвердження  Правил благоустрою те-
риторії села Червона Слобода», «Про 
затвердження ставки земельного по-
датку», «Про затвердження нормативної 
грошової оцінки земель села Червона 
Слобода Червонослобідської сільської 
ради», «Про погодження тарифів щодо 
оплати житлово-комунальних послуг», 
«Про встановлення місцевих зборів» з 
аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналі-
зами їх регуляторного впливу всі бажаючі 
можуть ознайомитися також у приміщен-
ні Червонослобідської сільської ради.

Зауваження  та пропозиції в письмо-
вій формі приймаються  протягом місяця 
з дня оприлюднення проекту рішення  за 
адресою: вул.70-річчя Жовтня, с. Черво-
на Слобода, 91, Макарівський район, Ки-
ївська область, 08042, тел. 9-01-50. 

Червонослобідська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські ві-
сті» будуть оприлюднені проекти рішень Небилицької 
сільської ради: «Про затвердження технічної доку-
ментації з нормативної грошової оцінки земель села 
Небилиця», «Про встановлення місцевих податків і 
зборів», «Про затвердження Правил благоустрою та 
забезпечення чистоти і порядку на території Неби-
лицької сільської ради Макарівського району Київ-
ської області» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Небилицької сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Небилицькою сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за пошто-
вою адресою: вул. Леніна, 11, с. Небилиця, Макарів-
ський район, Київська область, 08024, тел. 4-28-35.

Небилицька сільська рада.
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проектів регуляторних актів
Згідно з вимогами Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань,  на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» буде оприлюднено проекти рішень Новосілків-
ської сільської ради: «Про затвердження технічної 
документації із нормативної грошової оцінки земель 
села Новосілки Новосілківської сільської ради», «Про 
встановлення місцевих зборів на території сільської 
ради», «Про затвердження правил благоустрою чи-
стоти і порядку населеного пункту» з аналізами їх ре-
гуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Новосілківської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються протягом місяця з дня оприлюднення 
проекту рішення  за адресою: вул. Кучеренка, 43, с. 
Новосілки, Макарівський район, Київська область, 
08070, тел. 2-45-23.

Новосілківська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські вісті» будуть оприлюднені проекти 
рішень Пашківської сільської ради:  «Про затвердження ставки земельного податку», 
«Про встановлення місцевих податків і зборів», «Про проведення нормативно-грошової 
оцінки земель сіл Пашківка та Вітрівка» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регуляторного впливу всі бажаючі мо-
жуть ознайомитися також у приміщенні Пашківської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються Пашківською сільською 
радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення  за поштовою адресою: 
вул. Леніна, 5, с. Пашківка, Макарівський район, Київська область, 08062, тел. 2-27-42.

Пашківська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на 
сайті Макарівської районної ради rada-makariv.org або 
у спецвипуску газети «Макарівські вісті» будуть опри-
люднені проекти рішень Плахтянської сільської ради: 
«Про затвердження Правил благоустрою населено-
го пункту с. Плахтянка», «Про встановлення місцевих 
зборів», «Про затвердження нормативно-грошової 
оцінки земель Плахтянської сільської ради» з аналіза-
ми їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися та-
кож у приміщенні Плахтянської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Плахтянською сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за пошто-
вою адресою: вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Макарів-
ський район, Київська область, 08030, тел. 3-42-42.

Плахтянська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на 
сайті Макарівської районної ради rada-makariv.org або 
у спецвипуску газети «Макарівські вісті» будуть опри-
люднені проекти рішень Рожівської  сільської ради: 
«Про затвердження правил благоустрою с. Рожів», 
«Про затвердження нормативної грошової оцінки зе-
мель населеного пункту села Рожів Макарівського ра-
йону Київської області», «Про місцеві податки і збори» 
з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися та-
кож у приміщенні Рожівської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Рожівською  сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення  за по-
штовою адресою: вул. Радянська, 45-А, с. Рожів, Ма-
карівський р-н, Київська обл,  08043,  т. 4-13-31.

Рожівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на 
сайті Макарівської районної ради rada-makariv.org  або 
у спецвипуску газети «Макарівські вісті» будуть опри-
люднені проекти рішень Борівської сільської ради:  
«Про встановлення місцевих зборів», «Про затвер-
дження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель сіл Борівка, Садки-Строївка, Лисиця, 
Шнурів Ліс» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися та-
кож у приміщенні Борівської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Борівською сільською радою протягом міся-
ця з дня оприлюднення проекту рішення  за поштовою 
адресою: вул. Леніна, 32-а, с. Борівка, Макарівський 
р-н, Київська обл, 08023, тел. 3-26-31.

Борівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org   або у спецвипуску газети «Макарівські ві-
сті» будуть оприлюднені проекти рішень Великокара-
шинської сільської ради: „Про правила благоустрою 
на території Великокарашинської сільської ради”,  
„Про затвердження ставки земельного податку”, „Про 
встановлення місцевих зборів”, „Про затвердження 
Правил поховання на території Великокарашинської 
сільської ради” з аналізом їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Великокарашинської сільської 
ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Великокарашинською сільською радою 
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рі-
шення  за поштовою адресою: вул. Перемоги, 1-А, с. 
Великий Карашин, Макарівський р-н, Київська обл, 
08050, тел. 3-92-42.

Великокарашинська сільська рада.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проектів регуляторних  актів
Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-

жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на 
сайті Макарівської районної ради rada-makariv.org або 
у спецвипуску газети «Макарівські вісті» будуть опри-
люднені проекти рішень Вільнянської сільської ради: 
«Про затвердження правил благоустрою населених 
пунктів сіл Вільне, Юрівка», «Про затвердження нор-
мативної грошової оцінки земель сіл Вільне, Юрівка», 
«Про затвердження місцевих податків та зборів на те-
риторії сільської ради на 2011рік» з аналізами їх регу-
ляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Вільнянської  сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі  при-
ймаються Вільнянською  сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за по-
штовою адресою: вул. Ілліча, 45, с. Вільне,  Макарів-
ський район, Київська область, 08062, тел. 2-21-31.

Вільнянська  сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські ві-
сті» будуть оприлюднені проекти рішень Гружчанської 
сільської ради: «Про встановлення місцевих зборів», 
«Про проведення  нормативної грошової оцінки землі 
населених пунктів сіл Грузьке та Весела Слобода» з 
аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Гружчанської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Гружчанською сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за по-
штовою адресою: вул. Леніна, 2, с. Грузьке, Макарів-
ський район, Київська область, 08052, тел. 2-37-31.

Гружчанська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на 
сайті Макарівської районної ради rada-makariv.org або 
у спецвипуску газети «Макарівські вісті» будуть опри-
люднені проекти рішень  Забуянської сільської ради: 
«Про затвердження технічної документації з норма-
тивної грошової оцінки земель сіл Забуянської сіль-
ської ради», «Про встановлення місцевих податків і 
зборів» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Забуянської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Забуянською сільською радою протягом мі-
сяця з дня оприлюднення проекту рішення  за поштовою 
адресою: вул. Жовтнева, 12, с. Забуяння, Макарівський 
район, Київська область, 08011, тел. 3-52-42.

Забуянська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради 
rada-makariv.org або у спецвипуску газети «Мака-
рівські вісті» буде оприлюднено проекти рішень 
Кодрянської селищної ради: «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель населеного 
пункту смт Кодра Макарівського району Київської 
області», «Про встановлення місцевих зборів», 
«Про затвердження правил благоустрою населено-
го пункту Кодрянської селищної ради» з аналізами 
їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Кодрянської селищної ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Кодрянською селищною радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за по-
штовою адресою: вул. Горького, 4, смт Кодра, Мака-
рівський район, Київська область, 08010, тел. 4-39-31.

Кодрянська селищна рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» будуть оприлюднені проекти рішень Колонщин-
ської сільської ради: «Про затвердження сільської 
Програми «Благоустрій населених пунктів Колонщин-
ської сільської ради, реконструкція та будівництво 
житлового фонду та об’єктів комунальної власності, 
реставрація пам’яток культури, історії та археології 
на 2008-2011 рр.», «Про грошову оцінку земель по 
Колонщинській сільській раді», «Про встановлення 
тарифів на послуги газонокосарки та асенізаційної 
машини», «Про встановлення тарифів на поховання 
іногородніх громадян», «Про встановлення ставок 
збору за впровадження торговельної діяльності та ді-
яльності з надання платних послуг» з аналізами їх ре-
гуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Колонщинської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Колонщинською сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення  за по-
штовою адресою: вул. Леніна, 6, с. Колонщина, Мака-
рівський район, Київська область, 08032, тел. 4-22-31.

Колонщинська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» будуть оприлюднені проекти рішень Комарів-
ської сільської ради: «Про встановлення місцевих 
податків і зборів», «Про затвердження нормативної 
грошової оцінки земель населеного пункту села Ко-
марівка Макарівського району Київської області», 
«Про затвердження Правил благоустрою та норм 
утворення твердих побутових відходів» з аналізами 
їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Комарівської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Комарівською сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за пошто-
вою адресою: вул. Леніна, 27, с. Комарівка, Макарів-
ський район, Київська область, 08020, тел. 3-26-83.

Комарівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські ві-
сті» будуть оприлюднені проекти рішень Липівської 
сільської ради: «Про встановлення місцевих зборів», 
«Про затвердження правил благоустрою”, «Про за-
твердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель села Липівка та села Лозо-
вик» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Липівської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі  при-
ймаються Липівською сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за по-
штовою адресою: вул. Шевченка, 48, с. Липівка, Ма-
карівський р-н, Київська обл., 08014, тел. 3-15-31.

Липівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань,  на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» будуть оприлюднені проекти рішень Людвинів-
ської сільської ради: «Про правила благоустрою на-
селеного пункту села Людвинівка», «Про встановлен-
ня місцевих податків та зборів», «Про затвердження 
нормативно-грошової оцінки земель села Людвинів-
ка» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Людвинівської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Людвинівською сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення за по-
штовою адресою: пров. Калинівський, 30, с. Людви-
нівка, Макарівський район, Київська область, 08045, 
тел. 3-14-78.

Людвинівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради 
rada-makariv.org або у спецвипуску газети «Мака-
рівські вісті» будуть оприлюднені проекти рішень 
Маковищанської сільської ради: «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель сіл Маковище 
та Вишеград Маковищанської сільської ради», «Про 
встановлення місцевих зборів» з аналізами їх регу-
ляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Маковищанської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Маковищанською сільською радою про-
тягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення 
за поштовою адресою: вул. Леніна, 59, с. Маковище, 
Макарівський район, Київська область,  08034, тел. 
4-16-33.

Маковищанська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної  політики у сфері госпо-
дарської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань на сайті  Макарівської районної ради rada-
makariv.org  або в спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» буде оприлюднено проекти рішень Ясногород-
ської сільської ради: «Про затвердження правил бла-
гоустрою населеного пункту с. Ясногородка», «Про 
затвердження нормативно грошової оцінки земель с. 
Ясногородка», «Про встановлення місцевих  зборів на  
території Ясногородської  сільської  ради на 2011 рік», 
«Про затвердження порядку розміщення торговель-
них точок та упорядкування ними торгівлі алкоголь-
ними напоями та пивом», «Про затвердження норм 
утворення твердих побутових відходів на території 
Ясногородської сільської ради», «Про затвердження 
правил  утримання собак по Ясногородській сільській 
раді» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Ясногородської  сільської ради.

Зауваження та пропозиції в  письмовій формі при-
ймаються протягом місяця з дня оприлюднення про-
екту рішень  за адресою: вул. Київська, 47, с. Ясно-
городка,  Макарівський р-н, Київська область, 08061, 
тел. 2-32-42 (факс).

Ясногородська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності”, з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, у спецвипуску  районної  газети „Ма-
карівські вісті” або на сайті Макарівської районної  
ради rada-makariv. оvg буде оприлюднено проекти 
рішень Юрівської сільської ради: „Про встановлен-
ня  ставок  збору  за  провадження  торговельної 
діяльності  та діяльності платних послуг”; „Про за-
твердження  Правил благоустрою та  забезпечення  
чистоти і порядку на території Юрівської сільської 
ради”, „Про затвердження технічної документації 
з нормативно-грошової оцінки населених пунктів 
сіл Юрів, Копіївка, Завалівка Юрівської сільської 
ради Макарівського району Київської області”, „Про  
встановлення місцевих  зборів” з аналізами їх регу-
ляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні  Юрівської  сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються протягом місяця з дня оприлюднен-
ня проекту рішення  за адресою: вул. Леніна,  №27, 
с. Юрів,   Макарівський р-н, Київська обл., 08041, 
т. 9-01-07.

Юрівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання зауважень та пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
на сайті Макарівської районної ради rada-makariv.org 
або у спецвипуску газети «Макарівські вісті» будуть 
оприлюднені проекти рішень Королівської сільської 
ради: «Про затвердження технічної документації із 
нормативної грошової оцінки земель села Королівка, 
Новомирівка, Ферма Королівської сільської ради», 
«Про встановлення місцевих зборів на території Ко-
ролівської сільської ради», «Про затвердження ставки 
земельного податку  в межах сіл Королівка, Новоми-
рівка, Ферма  Королівської сільської ради», «Про за-
твердження тарифів на подвірний вивіз твердих по-
бутових відходів на території Королівської сільської 
ради» з аналізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регуля-
торного впливу всі бажаючі можуть ознайомитись та-
кож  у приміщенні Королівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються протягом місяця з дня оприлюднення про-
екту рішення  за адресою: вул. Леніна, 93-В, с. Коро-
лівка, Макарівський район, Київська область, 08012, 
тел. 3-12-35.

Королівська сільська рада.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення  проектів регуляторних актів

Лишнянська сільська рада згідно з вимогами За-
кону України «Про засади державної регуляторної  
політики у сфері господарської діяльності», з метою 
одержання зауважень та пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань на сайті Макарівської 
районної ради або в спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» буде оприлюднено проекти рішень Лишнян-
ської сільської ради: «Про затвердження нормативно-
грошової оцінки земель сіл Лишня та Осикове Лиш-
нянської сільської ради», «Про встановлення місцевих 
зборів», «Про затвердження тарифів на вивезення 
твердих побутових відходів», «Про встановлення ста-
вок збору за провадження торговельної діяльності та 
діяльності з наданням платних послуг» з аналізами їх 
регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Лишнянської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в  письмовій формі 
приймаються протягом місяця з дня оприлюднен-
ня проекту рішення  за адресою: вул. Київська, 1-А, 
с. Лишня, Макарівський район, Київська область, 
08063, тел. 2-34-31. 

Лишнянська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України “Про за-
сади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності” з метою одержання за-
уважень та пропозицій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, на сайті Макарівської районної 
ради rada-makariv.org або у спецвипуску газети 
«Макарівські вісті» буде оприлюднено проекти рі-
шень Мар’янівської сільської ради: “Про Правила 
благоустрою території села Мар’янівка”, «Про за-
твердження технічної документації з нормативно-
грошової оцінки земель населеного пункту с. 
Мар’янівка Мар’янівської сільської ради Макарів-
ського району Київської області”, “Про встанов-
лення місцевих зборів” з аналізами їх регулятор-
ного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Мар’янівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі  
приймаються протягом місяця з дня оприлюднен-
ня проекту рішення  за  адресою: вул. Леніна,1, с. 
Мар’янівка, Макарівський район,  Київська область, 
08051, тел. 3-32-42.

Мар’янівська сільська  рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради 
rada-makariv.org або у спецвипуску газети «Мака-
рівські вісті» будуть оприлюднені проекти рішень 
Мостищанської сільської ради: «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель с. Мостище 
Мостищанської сільської ради», «Про затвердження 
встановлених ставок збору за провадження торго-
вельної діяльності та діяльності з надання платних 
послуг на 2011 рік» з аналізами їх регуляторного 
впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Мостищанської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються Мостищанською сільською радою 
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рі-
шення за поштовою адресою: вул. Шевченка, 3, с. 
Мостище, Макарівський район, Київська область, 
08071, тел. 2-45-48.

Мостищанська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» будуть оприлюднені проекти рішень Мотижин-
ської сільської ради: «Про встановлення місцевих 
зборів», «Про затвердження нормативної грошо-
вої оцінки земель населеного пункту села Мотижин 
Мотижинської сільської ради», «Про затвердження  
Правил з благоустрою території с. Мотижин», з ана-
лізами їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Мотижинської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються Мотижинською сільською радою про-
тягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення  
за поштовою адресою: вул. Василя Довгича, 2, с. 
Мотижин, Макарівський район, Київська область, 
08060, тел. 3-82-31.

Мотижинська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», з метою одержання за-
уважень та пропозицій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань,  на сайті Макарівської районної 
ради rada-makariv.org або у спецвипуску газети 
«Макарівські вісті» буде оприлюднено проекти рі-
шень Опачицької сільської ради: «Про справляння 
та оплату місцевих податків та зборів у частині по-
даткового розрахунку комунального податку», «Про 
затвердження технічної документації з нормативно-
грошової оцінки земель с. Нові Опачині Опачицької 
сільської ради», «Про встановлення ставок збору за 
провадження торговельної діяльності та діяльності  
з надання платних послух» з аналізами їх регулятор-
ного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Опачицької сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Опачицькою сільською радою протягом 
місяця з дня оприлюднення проекту рішення  за по-
штовою адресою: вул. Кібенка, 4, с. Нові Опачичі, Ма-
карівський р-н, Київська обл, 08035, тел. 2-42-76.

Опачицька сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради 
rada-makariv.org або у спецвипуску газети «Мака-
рівські вісті» будуть оприлюднені проекти рішень 
Соснівської сільської ради: «Про затвердження 
нормативно-грошової оцінки с. Соснівка», «Про за-
твердження правил благоустрою», «Про встанов-
лення місцевих зборів» з аналізами їх регуляторно-
го впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Соснівської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій фор-
мі приймаються Соснівською сільською радою 
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рі-
шення за поштовою адресою: вул. Леніна, 40, с. 
Соснівка, Макарівський район, Київська область, 
08054, тел. 2-35-31.

Соснівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» буде оприлюднено проекти рішень Фасівської 
сільської ради: «Про правила благоустрою насе-
леного пункту села Фасова», «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель села Фасова», 
«Про встановлення місцевих зборів» з аналізами їх 
регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Фасівської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються Фасівською сільською радою протя-
гом місяця з дня оприлюднення проекту рішення 
за поштовою адресою: вул. Франка, 2, с. Фасо-
ва, Макарівський район, Київська область, 08044, 
тел. 3-14-42.

Фасівська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські 
вісті» будуть оприлюднені проекти рішень Чорного-
родської сільської ради: «Про затвердження норма-
тивної грошової оцінки земель населеного пункту 
села Чорногородка  Макарівського району Київської 
області», «Про місцеві податки і збори» з аналізами їх 
регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомити-
ся також у приміщенні Чорногородської   сільської 
ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі при-
ймаються Чорногородською  сільською радою протя-
гом місяця з дня оприлюднення проекту рішення  за 
поштовою адресою: вул. Леніна,78 , с. Чорногородка, 
Макарівський р-н, Київська обл,  08074, т. 2-43-42.

Чорногородська сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org або у спецвипуску газети «Макарівські ві-
сті» будуть оприлюднені проекти рішень Яблунівської 
сільської ради: «Про затвердження правил благо-
устрою сіл Яблунівка та Леонівка», «Про затверджен-
ня нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів сіл Яблунівка та Леонівка Макарівського ра-
йону Київської області», «Про місцеві податки і збо-
ри»,  «Про затвердження  правил поховання на те-
риторії Яблунівської  сільської ради» з аналізами їх 
регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Яблунівської  сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються Яблунівською  сільською радою протя-
гом місяця з дня оприлюднення проекту рішення  за 
поштовою адресою: вул. Радянська,3 , с. Яблунівка, 
Макарівський р-н, Київська обл,  08073, т. 2-24-31.

Яблунівська  сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної  політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання   зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань,  на сайті Макарівської районної ради rada-
makariv.org  або у спецвипуску газети «Макарівські ві-
сті» буде оприлюднено проекти  рішень  Бишівської 
сільської ради:  «Про затвердження правил благоу-
строю населених  пунктів Бишів, Горобіївка, Лубське, 
Ферма», «Про затвердження нормативно грошової 
оцінки земель сіл Бишів, Горобіївка, Лубське, Фер-
ма», «Про встановлення місцевих податків і зборів» з 
аналізами їх регуляторного  впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами   їх  регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Бишівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в  письмовій формі 
приймаються протягом місяця з дня оприлюднення 
проекту рішення за адресою: вул.Київська,  48, с. Би-
шів, Макарівський  район,  Київська область, 08072, 
тел. 2-11-44.

Бишівська  сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради 
rada-makariv.org або у спецвипуску газети «Мака-
рівські вісті» будуть оприлюднені проекти рішень 
Ніжиловицької  сільської ради: «Про затвердження 
нормативно-грошової оцінки земель села Ніжилови-
чі», «Про встановлення місцевих зборів» з аналізами 
їх регуляторного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Ніжиловицької сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій формі 
приймаються Ніжиловицькою сільською радою про-
тягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення 
за поштовою адресою: вул. Першотравнева, 4, с. 
Ніжиловичі, Макарівський район, Київська область, 
08021, тел. 4-11-39.

Ніжиловицька сільська рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проектів регуляторних  актів

Згідно з вимогами Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», з метою одержання зауважень 
та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на сайті Макарівської районної ради 
rada-makariv.org або у спецвипуску газети «Мака-
рівські вісті» будуть оприлюднені проекти рішень 
Ситняківської сільської ради: «Про місцеві податки 
і збори», «Про встановлення ставок збору за прова-
дження торговельної діяльності та діяльності з на-
дання платних послуг», «Про затвердження Правил 
благоустрою щодо забезпечення чистоти і порядку 
в населеному пункті с. Ситняки», «Про затверджен-
ня технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель села Ситняки» з аналізами їх регуля-
торного впливу.

З текстами проектів рішень та аналізами їх регу-
ляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися 
також у приміщенні Ситняківської сільської ради. 

Зауваження та пропозиції в письмовій фор-
мі  приймаються Ситняківською сільською радою 
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рі-
шення за поштовою адресою: вул.  Леніна,  125-А, 
с. Ситняки, Макарівський р-н, Київська обл., 
08040, тел. 3-34-31.

Ситняківська сільська рада.
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1. Визначення і аналіз проблеми, 
яку передбачається розв’язати шля-
хом державного регулювання.

Цей регуляторний акт забезпе-
чує застосування нової нормативної 
грошової оцінки земель сіл Мако-
вище та Вишеград для визначення 
розміру земельного податку, дер-
жавного мита при міні, спадкуванні 
та даруванні земельних ділянок від-
повідно до законодавства, орендної 
плати за земельні ділянки державної 
та комунальної власності, продажу 
забудованих земель та проведен-
ні земельних аукціонів та зумовлює 
надходження додаткових коштів до 
бюджету.

2. Цілі держаного регулювання.
Цілями регулювання акта є:
- введення в дію нормативної гро-

шової оцінки земель сіл Маковище та 
Вишеград;

- застосування нової норма-
тивної грошової оцінки земель сіл  
Маковище та Вишеград для визна-
чення розміру земельного податку, 
державного мита при міні, спад-
куванні та даруванні земельних 
ділянок відповідно до законодав-
ства, орендної плати за земельні 
ділянки державної та комунальної 
власності, продажу забудованих 
земель та проведенні земельних 
аукціонів;

- направлення додаткових коштів 
на здійснення програм соціально-
економічного розвитку, збільшення 
фінансування соціальної сфери та 
міського господарства.

3. Визначення та оцінка усіх 
прийнятих альтернативних спосо-
бів досягнення встановлених цілей 
з аргументацією переваг обраного 
способу.

Альтернативою прийняття за-
пропонованого проекту рішення 
сільської ради є залишення чинним 
рішення Маковищанської  сільської 
ради Макарівського району Київ-
ської області від 24.12.2009 р. № 148  
«Про затвердження нормативно-
грошової  оцінки  земель сіл Мако-
вище та Вишеград».

4. Механізм реалізації мети.
Запровадження регуляторного 

акта дозволить максимізувати ко-
ристь використання ресурсного по-
тенціалу територіальної громади, 
мінімізує можливість збиткової або 
неефективності експлуатації кому-
нального майна.

5. Обґрунтування можливості до-
сягнення поставлених цілей у разі 
затвердження запропонованого ре-
гуляторного акта і оцінка можливості 
проведення і виконання вимог регу-
ляторного акта.

Застосування нової нормативної 
грошової оцінки земель сіл Макови-
ще та Вишеград забезпечить збіль-
шення надходжень до бюджету села 
та дозволить направляти додатко-
ві кошти на здійснення програми 
соціально-економічного розвитку, 
збільшення фінансування соціаль-
ної сфери. 

6. Визначення очікуваних резуль-
татів ухвалення запропонованого ре-
гуляторного акта.

Регулювання впливає на кожну з 
трьох базових сфер: інтереси грома-
дян та суб’єктів господарювання, у 
власності чи користуванні яких зна-
ходяться земельні ділянки, інтереси 
держави, органу місцевого самовря-
дування.

7.  Обґрунтування запропонова-
ного терміну дії регуляторного акта.

Пропонується встановити необме-
жений строк дії запропонованого ре-
гуляторного акта, що співвідноситься 
з цілями його прийняття. Зміни до ре-
гуляторного акта вносяться в разі по-
треби або за результатами звіту про 
відстеження його результативності та 
у разі внесення змін до чинного зако-
нодавства.

8. Визначення показників резуль-
тативності регуляторного акта.

Показниками результативності за-
пропонованого проекту рішення місь-
кої ради є збільшення надходжень до 
бюджету.

9. Визначення способів, за допо-
могою яких здійснюватиметься від-
стеження результативності регуля-
торного акта у разі його ухвалення.

Відстеження результативності ре-
гуляторного акта буде здійснюватися 
Маковищанською  сільською радою 
на підставі статистичних даних, вихо-
дячи із зазначених показників резуль-
тативності. 

Заслухавши інформацію Живаги Л.І., 
Маковищанського сільського голови, про 
результати проведення  нормативно гро-
шової оцінки земель сіл Маковище та Ви-
шеград , відповідно до  п. 34 ч.1  ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 201 Земельного  кодексу Укра-
їни, Закону України «Про оцінку земель»  та 
з метою забезпечення економічного регу-
лювання земельних відносин  на території  
Маковищанської сільської ради, визначен-
ня розмірів плати за користування землею, 
сільська рада

                 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну  документацію з 
нормативної грошової оцінки земель сіл Ма-
ковище та Вишеград Маковищанської сіль-
ської ради.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцін-
ку земель сіл Маковище та Вишеград Макови-
щанської сільської ради з  03.05.2011 року.

3. Вважати таким,  що втратило чинність 
рішення   Маковищанської сільської ради від 
24.12.2009 № 148 «Про затвердження норма-
тивної грошової оцінки земель  сіл Маковище 
та Вишеград Маковищанської  сільської ради 
з 02.05.2011 року.

4.  Контроль за виконанням даного рішен-
ня покласти на постійну  комісію сільської 
ради  з питань земельних відносин.

Сільський голова                      Л.І.Живага.

1. Опис проблеми.
Справляння місцевих податків і 

зборів встановлено Декретом Кабі-
нету Міністрів України від 20 травня 
1993 року №56-93 «Про місцеві подат-
ки і збори», нормами якого визначе-
но об’єкт оподаткування платників та 
граничні розміри ставок платежів. Крім 
того, статтею 19 Декрету визначено, 
що питання запровадження місцевих 
податків, зборів і порядку   їх сплати 
належить до компетенції сільських, 
селищних та міських  рад. Органи міс-
цевого самоврядування встановлюють 
і визначають порядок сплати місцевих 
податків і зборів відповідно до  пере-
ліку і в межах установлених граничних 
розмірів ставок.

З  01.01.2011 року набирає чинності 
Податковий кодекс України. Відповідно 
до п.п. 10.2.1 п. 10.2 ст. 10  Податкового 
кодексу України до місцевих податків від-
носиться збір за впровадження деяких 
видів підприємницької діяльності (ст.267)
(попередні-торгові патенти).

2. Мета  регулювання.
Метою даного регулювання є: 
 - ефективне використання додатково-

го джерела надходжень коштів до місце-
вого   бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернатив-
них способів  зазначеної цілі. 

Альтернативним  способом досяг-
нення зазначеної цілі в разі затвер-
дження  ставок збору за впровадження 

деяких видів підприємницької діяльнос-
ті є:

- залишення рішення сільської  ради 
від 10.01.2011 р. №16 «Про встановлення  
місцевих зборів» без змін;

- облік всіх торговельних суб’єктів гос-
подарювання; 

- контроль за розміщенням торговель-
них пунктів з продажу алкогольних і тютю-
нових виробів; 

- поповнення місцевого бюджету.

4. Механізм, який пропонується за-
стосувати для розв’язання проблем, і від-
повідні заходи.

Рішення  «Про встановлення місцевих 
зборів» встановляє:  

1. Ставки збору з суб’єктів господа-
рювання, які займаються торговельною 
діяльністю та наданням платних послуг на 
території сільської ради.

2. Види діяльності, які проводяться з 
придбанням пільгового торгового патен-
ту.

3. Порядок та строки сплати.
    
5. Обґрунтування  можливостей до-

сягнення визначених цілей.
Досягнення мети, зазначеної у п.2 

цього Аналізу, є можливим завдяки за-
твердженню рішенням сесії сільської ради 
«Про встановлення місцевих зборів».

Контроль за виконанням цього рішен-
ня пропонується покласти на постійну 
комісію з питань  земельних відносин, 
соціально-економічного і культурного  
розвитку села.

Розробка рішення Маковищанської 
сільської ради здійснюється за принци-
пами: 

- законності; 
- гласності (відкритості та загально-

доступності);
- колегіальності.

6. Характеристика очікуваних резуль-
татів прийняття акта 

Наявність  рішень  «Про встановлення 
місцевих зборів»  дає можливість сільській 
раді формувати дохідну частину місцево-
го бюджету.         

7.  Обгрунтування  терміну дії рішення. 
Рішення є регуляторним нормативно-

правовим актом, є загальнообов’язковим  
до застосування на території сіл Макови-
ще та Вишеград, термін дії  - один рік. 

8. Визначення показників результа-
тивності рішення. 

Прийняття даного регуляторного акта 
дозволяє органам місцевого самовряду-
вання,  ефективне використання додатко-
вого джерела надходжень коштів до міс-
цевого  бюджету.

9.  Визначення заходів відстеження 
результативності рішення.

Джерелами інформації для відстежен-
ня результативності регулярного акта бу-
дуть слугувати  періодичні перевірки, рей-
ди повноважних представників  органу 
місцевого самоврядування  та податкових  
інспекторів.

Керуючись статтею 143 
Конституції України та відпо-
відно до ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», пункту 8.3 статті 8, 
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 
12.5 статті 12, статей 266, 267 
і 268, пункту 5 розділу XIX при-
кінцевих положень «Податко-
вого кодексу України»  сільська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити місцеві збори 
на 2011 рік з 03.05.2011 року. 

2. Вважати таким, що втра-
тило чинність, рішення Мако-
вищанської сільської ради від 
10.01.2011 р. №16 «Про вста-
новлення місцевих  зборів» з 
02.05.2011 року.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на по-
стійну комісію сільської ради з 
питань бюджету та фінансів.

Сільський голова   Л.І. Живага.

ПРОЕКТ

МАКОВИЩАНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 
ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 
Про затвердження нормативної 

грошової оцінки земель
 сіл Маковище та Вишеград 

Маковищанської  сільської ради

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
 ПРОЕКТУ РІШЕННЯ МАКОВИЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 «Про затвердження нормативної  грошової  оцінки земель 
сіл Маковище та Вишеград Маковищанської  сільської  ради»

ПРОЕКТ
МАКОВИЩАНСЬКА 

СІЛЬСЬКА РАДА 
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про встановлення 

місцевих зборів 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
ДО  ПРОЕКТУ РІШЕННЯ МАКОВИЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 « П р о  в с т а н о в л е н н я   м і с ц е в и х  з б о р і в  »


