
Звіт про здійснення регуляторної діяльності Летичівською селищною радою протягом 2020 року  
 

Перелік розроблених та прийнятих регуляторних актів Летичівською селищною радою протягом 2020 року  
 

№ 

з/п 

Назва та реквізити 

прийнятого регуляторного 

акту 

Місце та дата 

оприлюднення 

Заходи по 

обговоренню 

проекту 

регуляторного 

акту 

(громадські 

слухання, 

засідання 

дорадчих органів 

тощо) 

 

Дата 

набрання 

чинності 

Підстава прийняття 

(відповідно до діючих 

нормативно-правових 

актів/ за результатами 

перегляду регуляторних 

актів, інше вказати) 

Термін дії 

регуляторного 

акту 

(до визнання 

таким, що втратив 

инність/ протягом 

визначеного 

періоду, інше 

вказати) 
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1 Рішення 83 сесії селищної 

ради від 23.01.2020 р. №9 

«Про внесення змін до 

рішення 11 сесії 

Летичівської селищної ради 

від 12.07.2016 р. №13 «Про 

встановлення розміру ставок 

орендної плати за земельні 

ділянки комунальної 

власності Летичівської 

селищної ради» 

20.12.2019 – 

на сайті 

селищної 

ради 

20.12.2019 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

23.01.2020 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

До визнання таким, 

що втратив 

чинність 

2 Рішення 85 сесії селищної 

ради від 25.02.2020 р. №49 

«Про затвердження 

регуляторного акта «Про 

Положення про земельні 

торги у формі аукціону на 

території  Летичівської 

селищної ради Хмельницької 

області» 

23.01.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

23.01.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

25.02.2020 Забезпечення прозорого 

процесу проведення 

земельних торгів 

До визнання таким, 

що втратив 

чинність 



3 Рішення 85 сесії селищної 

ради від 25.02.2020 р. №7 

«Про внесення змін до 

рішення 71 сесії Летичівської 

селищної ради від 21.06.2019 

р. №12 «Про затвердження 

ставок та пільг із сплати 

земельного податку в 2020 

році на території 

Летичівської селищної ради» 

23.01.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

23.01.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

25.02.2020 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

Протягом 2020 року 

4. Рішення 89 сесії селищної 

ради від 26.06.2020 р. №12 

«Про внесення змін до 

рішення 71 сесії Летичівської 

селищної ради від 21.06.2019 

р. №13 «Про встановлення 

ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об’єктів 

житлової та/або нежитлової 

нерухомості в 2020 році на 

території Летичівської 

селищної ради» 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

26.06.2020 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

Протягом 2020 року 

5. Рішення 89 сесії селищної 

ради від 26.06.2020 р. №14 

«Про затвердження ставок 

єдиного податку в 2021 році 

на території Летичівської 

селищної ради» 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

01.01.2021 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

Протягом 2021 року 

6. Рішення 89 сесії селищної 

ради від 26.06.2020 р. №15 

«Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку в 2021 році на 

території Летичівської 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

01.01.2021 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

Протягом 2021 року 



селищної ради» 

7. Рішення 89 сесії селищної 

ради від 26.06.2020 р. №17 

«Про встановлення ставок 

податку на нерухоме  майно,  

відмінне  від  земельної 

ділянки, для об’єктів 

житлової та/або нежитлової 

нерухомості в 2021 році на 

території Летичівської 

селищної ради» 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

01.01.2021 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

Протягом 2021 року 

8. Рішення 89 сесії селищної 

ради від 26.06.2020 р. №16 

«Про затвердження ставок 

транспортного податку в 

2021 році на території 

Летичівської селищної ради» 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

01.01.2021 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

Протягом 2021 року 

9. Рішення 89 сесії селищної 

ради від 26.06.2020 р. №13 

«Про встановлення 

туристичного збору у 2021 

році на території 

Летичівської селищної ради» 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

26.05.2020 – 

на сайті 

селищної 

ради 

обговорено на 

засіданні сесії 

селищної ради, 

оприлюднено на 

офіційному сайті 

селищної ради 

01.01.2021 Забезпечення 

надходжень до  

селищного бюджету 

Протягом 2021 року 

 

 

Перелік скасованих або таких, що втратили чинність регуляторних актів протягом 2020 року 
 

№ 

з/п 

Назва та реквізити регуляторного акту, який втратив чинність або 

скасовано 

Підстава прийняття рішення щодо  втрати чинності 

або скасування регуляторного акту 

(у зв’язку із внесенням змін до законодавства/ за результатами перегляду регуляторного акту, 

інше вказати) 
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