УКРАЇНА
ТИВРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 602
26 березня 2015 року

32 сесія 6 скликання

Про внесення змін до рішення
30 сесії районної ради 6 скликання
від 20.01.2015 № 551 «Про затвердження
Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів районної ради на 2015 рік».
Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності»,
враховуючи
клопотання
фінансового
управління
райдержадміністрації від 18 лютого 2015 року №04-16/45 та висновок постійної комісії
районної ради з питань зміцнення законності та правопорядку, соціального захисту населення,
роботи з ветеранами, районна рада ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 20.01.2015 № 551 «Про
затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів районної ради на
2015 рік», доповнивши його пунктами такого змісту:
№
п/
п

2.

Назва рішення

Про затвердження
Порядку і норматив
відрахування до
загального фонду
районного бюджету
комунальними
унітарними
підприємствами та їх
об’єднаннями, які є
спільною власністю
територіальних громад
сіл, селищ, міста
Тиврівського району,
частини чистого
прибутку (доходу) за
результатами фінансовогосподарської діяльності
у звітному році

Ціль прийняття

Строк
Відповідаль
підготовки
ний за
розробку
1.
Затвердження
єдиного І півріччя
Тиврівська
уніфікованого
організаційно- 2015 року
районна
економічного механізму визначення
рада
та відрахування комунальними
унітарними підприємствами до
районного бюджету
частини
чистого прибутку (доходу);
2. Закріплення функцій контролю
за сплатою
комунальними
унітарними підприємствами до
районного
бюджету
частини
чистого прибутку (доходу) за
відповідними
органами
та
службами згідно з наданими
законодавством повноваженнями;
3. Законодавче закріплення термінів
сплати вказаних відрахувань та
подання
відповідної
звітності
податковим органам.

2. Юридичному відділу виконавчого апарату Тивріської районної ради
(Рудик Н. В.) оприлюднити це план, шляхом розміщення на веб-сторінці
районної ради в розділі «Регуляторна діяльність» та опублікувати в районній
газеті «Маяк» в п’ятиденний строк після його затвердження.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань зміцнення законності та правопорядку, соціального
захисту населення, роботи з ветеранами (Янківський В.П.).
Голова районної ради

М. І. Бузін

