
Додаток 1  

Затверджено 

рішення сесії №1128- XXVII/2019 

від 27.03.2019 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

№ Вид та назва проекту Цілі 

прийняття 

Строки 

підготовк

и 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

 

6 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження правил 

благоустрою території 

населених пунктів 

Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної 

територіальної громади» 

З метою встановлення вимог  

щодо благоустрою території 

населених пунктів 

Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Протягом  

2019 року  

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

Сектор з 

юридичних 

питань 

7 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження 

Положення про роботу 

конкурсної комісії з відбору 

суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів 

оренди Нижньовербізької 

об’єднаної громади» 

З метою ефективного 

використання нерухомого 

майна комунальної власності, 

впорядкування процедури 

оцінки майна, що перебуває у 

комунальній власності 

Нижньовербізької об’єднаної 

громади. 

Протягом  

2019 року 

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

Сектор з 

юридичних 

питань 

8 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження 

Положення про порядок 

списання майна, що є 

комунальною власністю 

Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної 

З метою ефективного 

використання майна, 

здійснення належного 

контролю за списанням 

основних засобів, 

встановлення єдиних вимог 

до порядку списання майна, 

Протягом  

2019 року 

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 



2 

 

2 

2 

територіальної громади» що є комунальною власністю 

Нижньовербізької об’єднаної 

територіальної громади. 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

Сектор з 

юридичних 

питань 

9 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження 

Положення про порядок 

здійснення державної 

регуляторної політики 

Нижньовербізькою сільською 

радою об’єднаної 

територіальної громади» 

З метою реалізації 

повноважень сільської ради у 

здійсненні державної 

регуляторної політики, 

встановлення єдиного 

підходу до обґрунтування 

проектів та прийняття 

прозорих, ефективних та 

економічно доцільних 

регуляторних актів, а також 

усунення перешкод для 

розвитку підприємницької 

діяльності. 

Протягом  

2019 року 

Постійна комісія 

з питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

Сектор з 

юридичних 

питань 

10 Рішення сесії сільської ради 

«Про затвердження 

Положення про продаж 

земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній 

власності Нижньовербізької 

сільської ради ОТГ та права 

на їх оренду на земельних 

торгах» 

З метою забезпечення 

ефективного використання 

земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній 

власності 

Протягом  

2019 року 

Постійна комісія 

з питань 

містобудування, 

будівництва, 

земельних 

відносин та 

охорони природи 

 

Відділ земельних 

відносин 

 

 

 

 

Секретар сільської ради       Н.І. Андрушко 


