
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять шоста сесія VІ скликання 
 
 
від  10.10.2013 р. № 1219 
 
 

 
 
 
 
 
 

             Керуючись ч.1 ст.7 Закону України  “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  та п.7, ч.1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити план  діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (додається). 
 
2. Секретарю міської ради (Ходаківському В.)  в десятиденний термін 
оприлюднити це рішення в засобах масової інформації . 

 
 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                     В.Ходоківський 
 
Заступник міського голови                                                                             О.Ясинецький 
 
Начальник юридичного відділу                                                                      Т. Камінська 
 
 
 
 
 
 
 

         Про затвердження плану 
діяльності Коростенської міської 
ради та її виконавчого комітету з 
підготовки проектів регуляторних 
актів на 2014 рік 



Додаток  
 до рішення 26 сесії Коростенської 

міської ради VI  скликання від 10.10.13р. 
№1219 

 
План 

діяльності  Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2013 рік 

 
№
п/
п 

Вид 
проекту 

Назва проекту Ціль прийняття Строк 
підготовк
и проекту 

Орган, або 
підрозділ 

відповідальний за 
розроблення 

регуляторних 
актів 

2 Рішення 
міської 

ради 

Про затвердження 
ставки податку на 
нерухоме майно, 

відмінне від земельної 
ділянки по місту 

Коростеню на 2015 рік 

Затвердження ставки 
на 2015 рік 

відповідно до вимог 
чинного 

законодавства 

Квітень  
травень  
червень 
липень 
2014 
року 

Фінансове 
управління 

виконавчого 
комітету 

Коростен-ської 
міської ради 

3 Рішення 
міської 

ради 

Про затвердження 
ставок збору за 

провадження деяких 
видів підприємницької 

діяльності по місту 
Коростеню на 2015 рік 

Затвердження ставок 
збору на 2015 рік 

відповідно до вимог 
чинного 

законодавства 

Квітень  
травень 
червень 

2014 
року 

Управління 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Коростень-кої 
міської ради 

4 Рішення 
міської 

ради 

Про затвердження 
ставок податку по видах 

підприємницької 
діяльності, що 

здійснюються на умовах 
спрощеної системи 

оподаткування по місту 
Коростеню та в межах 
території України на 

2015 рік 

Затвердження ставок 
збору на 2015 рік 

відповідно до вимог 
чинного 

законодавства 

Квітень 
травень 
червень 

2014 
року 

Управління 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Коростенської 
міської ради 

5 Рішення 
міської 

ради 

Про затвердження 
ставки туристичного 

збору на території міста 
Коростеня на 2015 рік 

Затвердження 
розміру збору на 

2015 рік відповідно 
до вимог чинного 

законодавства 

Квітень 
травень 
червень 

2014 
року 

Управління 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Коростень-кої 
міської ради 

6 Рішення 
міської 

ради 

Про затвердження 
розміру  збору за місця  

для паркування 
транспортування засобів 

на майданчиках для 
паркування в місті 

Коростені на 2015 рік 

Затвердження 
розміру збору на 

2015 рік відповідно 
до вимог чинного 

законодавства 

Квітень 
травень 
червень 

2014 
року 

Управління 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Коростень-кої 
міської ради 

 
Секретар міської ради   В.Ходаківський 


