
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 1 сесії Барської міської ради  

8 скликання від 04.12.2020р. №22 

 

 

ПЛАН 

діяльності з  підготовки проектів регуляторних актів Барської міської ради на 2021 рік 

 

№/ 

п/п 

 

Назва проекту регуляторного акту 

 

Мета прийняття проекту 

регуляторного акту 

 

Термін підготовки 

проекту 

регуляторного акту 

 

Відповідальні 

за розробку проекту  

регуляторного акту 

1 2 3 4 5 

1. Про встановлення місцевих податків і 

зборів та затвердження елементів їх 

справляння на території Барської міської 

територіальної громади. 

Поповнення дохідної частини 

місцевого бюджету 

І-ІІ квартал  

2021 року 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

соціально-економічного 

розвитку та інвестицій, 

фінансовий відділ Барської 

міської ради, відділ з 

юридичних питань 

2. Про встановлення податку на майно та 

затвердження елементів його справляння 

на території Барської міської 

територіальної громади. 

Поповнення дохідної частини 

місцевого бюджету 

І-ІІ квартал  

2021 року 

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

соціально-економічного 

розвитку та інвестицій, 

фінансовий відділ Барської 

міської ради, відділу з 

юридичних питань 

3. Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території Барської 

міської територіальної громади та Порядку 

визначення плати за тимчасове 

користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебуває у 

комунальній власності Барської міської 

територіальної громади 

Врегулювання діяльності з 

розміщення зовнішньої реклами, 

запобігання самочинного та 

безоплатного розміщення 

конструкцій зовнішньої реклами, 

дотримання вимог чинного 

законодавства щодо впорядкування 

розміщення та функціонування 

 

І-ІІ квартал  

2021 року 

Постійна комісія з питань 

архітектури, будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, комунальної 

власності, транспорту та 

зв’язку, відділ 

містобудування, архітектури 

та житлово-комунального 



 зовнішніх рекламних носіїв, їх 

відповідність технічним та 

естетичним вимогам до рекламних 

об’єктів в населених пунктах 

Барської міської територіальної 

громади 

господарства, відділ з 

юридичних питань. 

 

4. Про оренду майна, що є комунальною 

власністю Барської міської територіальної 

громади 

Врегулювання питання передачі 

майна комунальної форми власності 

в оренду та дотримання вимог 

чинного законодавства 

ІІ-ІІІ квартал  

2021 року 

Постійна комісія з питань 

архітектури, будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, комунальної 

власності, транспорту та 

зв’язку, відділ 

містобудування, архітектури 

та житлово-комунального 

господарства, відділ з 

юридичних питань. 

5. Про затвердження Методики розрахунку 

орендної плати на майно, що є 

комунальною власністю Барської міської 

територіальної громади 

Врегулювання питання передачі 

майна комунальної форми власності 

в оренду та дотримання вимог 

чинного законодавства 

ІІ-ІІІ квартал  

2021 року 

Постійна комісія з питань 

архітектури, будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, комунальної 

власності, транспорту та 

зв’язку, відділ 

містобудування, архітектури 

та житлово-комунального 

господарства, відділ з 

юридичних питань. 

 

 

Секретар міської ради                                                         Ірина МЕЛЬНИК 

 

Спеціаліст І категорії (юрисконсульт)  

відділу з юридичних питань                                               Вікторія ОВЧАРУК  


