
Додаток 1  

Затверджено 
рішення сесії №1448- XXXVIII/2019 

від   27.11.2019 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік 

 

№ Вид та назва проекту Цілі 

прийняття 

Строки 

підготовк

и 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

 

1 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої 

реклами у населених пунктах 

Нижньовербізької ОТГ» у 

новій редакції 

Приведення у відповідність 

до норм чинного 

законодавства  при умові 

змін до чинного 

законодавства та відповідних 

кадрових змін, а також при 

зверненні заявників. 

Протягом  

2020 року  

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

інвестицій та 

соціально-

економічного 

розвитку 

2 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку 

розміру і використання 

коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури на 

території Нижньовербізької 

ОТГ» у новій редакції 

Приведення у відповідність 

до норм чинного 

законодавства при умові змін 

до чинного законодавства та 

відповідних кадрових змін, а 

також при зверненні 

забудовників. 

Протягом  

2020 року 

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

інвестицій та 

соціально-

економічного 



 

 

2 

2 

розвитку 

3 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових 

споруд під час проведення 

ярмарок, державних та 

місцевих заходів на строк 

проведення таких заходів у  

Нижньовербізькій ОТГ» 

Забезпечення дотримання 

чіткого порядку розміщення 

тимчасових споруд під час 

проведення ярмаркових 

заходів 

Протягом 

2020 року 

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 
 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

інвестицій та 

соціально-

економічного 

розвитку  

4 Рішення сесії сільської ради 

«Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Нижньовербізької сільської 

ради ОТГ на 2021 рік»  

 До 1 

липня 

2020 року 

Постійна комісія 

з питань 

планування, 

фінансів, 

бюджету та 

соціально-

економічного 

розвитку 

 

Відділ фінансів 

та планування 

5 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на 

право оренди майна, що 

перебуває у комунальній 

власності  територіальної 

громади Нижньовербізької 

сільської ради ОТГ та 

Методики розрахунку 

орендної плати» у новій 

редакції 

Приведення у відповідність 

до норм чинного 

законодавства, при умові 

змін до чинного 

законодавства та відповідних 

кадрових змін, а також при 

зверненні заявників. 

Протягом 

2020 року 

Постійна комісія 

з питань 

планування, 

фінансів, 

бюджету та 

соціально-

економічного 

розвитку 

 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

інвестицій та 

соціально-

економічного 

розвитку  

6 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження правил 

благоустрою території 

Приведення у відповідність 

до норм чинного 

законодавства, при умові 

Протягом  

2020 року  

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 



 

 

3 

3 

населених пунктів 

Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної 

територіальної громади» у 

новій редакції 

змін до чинного 

законодавства та відповідних 

кадрових змін, а також при 

зверненні заявників. 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

інвестицій та 

соціально-

економічного 

розвитку  

 

 

 

 

Секретар сільської ради       Н.І. Андрушко 
 


