
ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

(     ) 

РІШЕННЯ 
 

від ____________ № _____________/2021 

с. Нижній Вербіж 

 

Про план діяльності сільської ради 
з підготовки проєктів регуляторних 
актів на 2022 рік  

 

Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики в сфері господарської діяльності», пункту 7 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
планування діяльності із прийняття рішень сільської ради, направлених на 
регулювання господарських відносин на території сільської ради, а також 
адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами 
господарювання, враховуючи висновок постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 
Нижньовербізька сільська рада  

вирішила: 
1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік, що додається.  
2. Проєкти регуляторних актів попередньо розглядати в постійних 

комісіях сільської ради відповідно до профілю їх діяльності.  
3. Спеціалісту відділу загальної та організаційної роботи, комунікаційної 

політики, кадрового забезпечення та трудового архіву (Р. Явдошняку) не пізніш 
як у десятиденний строк після затвердження плану забезпечити його 
оприлюднення на офіційному веб-сайті у спеціально створеному розділі, згідно 
вимог чинного законодавства.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

(М. Андрейкін). 
 

Сільський голова       Ярослав М’ЯКУЩАК 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 
Рішення сесії сільської ради 
від ________ №____________ 

 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 
 

№ Вид та назва проекту Цілі 
прийняття 

Строки 

підготовк
и 

Відповідальні за 

розроблення проекту 

 

 Рішення сесії сільської 
ради «Про затвердження 
Порядку розміщення 
зовнішньої реклами у 
населених пунктах 
Нижньовербізької 
територіальної громади» 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 
2022 року  

Постійна комісія з питань 
містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони 
природи 

 

Відділ житлово-комунального 
господарства, інвестицій та 
соціально-економічного розвитку 

 

Сектор з юридичних питань 

 Рішення сесії сільської 
ради «Про встановлення 
місцевих податків і зборів» 

Приведення у 
відповідність 
до норм 
чинного 
законодавства 

До 1 
липня 
2022 року 

Постійна комісія з питань 
планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку. 
 

Відділ фінансів та планування 

 Рішення сесії сільської 
ради «Про затвердження 
примірного договору 
оренди комунального 
майна» 

Приведення у 
відповідність 
до норм 
чинного 
законодавства 

Протягом 
2022 року 

Постійна комісія з питань 
містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони 
природи 

 

Відділ житлово-комунального 
господарства, інвестицій та 
соціально-економічного розвитку  
 

Сектор з юридичних питань 

 Рішення сесії сільської 
ради «Про затвердження 
правил благоустрою 
території населених 
пунктів Нижньовербізької 
сільської ради» у новій 
редакції 

Приведення у 
відповідність 
до норм 
чинного 
законодавства 

Протягом 
2022 року 

Постійна комісія з питань 
містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони 
природи 

 

Відділ житлово-комунального 
господарства, інвестицій та 
соціально-економічного розвитку  

 

Сектор з юридичних питань 

 Рішення сесії сільської 
ради «Про затвердження 
методики розрахунку 
орендної плати за 

Приведення у 
відповідність 
до норм 
чинного 

Протягом 
2022 року 

Постійна комісія з питань 
промисловості, сільського 
господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-



комунальне майно» законодавства комунального господарства та 
комунальної власності 
 

Відділ житлово-комунального 
господарства, інвестицій та 
соціально-економічного розвитку  

 

Сектор з юридичних питань 

 Рішення сесії сільської 
ради «Про Порядок 
прийняття рішень про 
надання згоди на 
здійснення невід’ємних 
поліпшень комунального 
майна» 

Приведення у 
відповідність 
до норм 
чинного 
законодавства 

Протягом 
2022 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  

 

Сектор з юридичних питань 

 
 
Секретар сільської ради       Анастасія РОМАНЕНЧУК 

  



ПОГОДЖЕНО:  
 

Секретар сільської ради 

_____________А. РОМАНЕНЧУК 

«____»_______2021р   
 
 
 
 
 
 
 
Начальник житлово-комунального 
господарства інвестицій та соціально-

економічного розвитку 

____________Мирослав ВАСИЛЬЧУК 

«____»_______2021р. 
 

 

Начальник фінансового відділу 

_____________Надія ІВАСЮК 

«____»_______2021р. 
 

 

Начальник відділу загальної та 
організаційної роботи, комунікаційної 
політики, кадрового забезпечення та 
трудового архіву  
_____________Галина КАВАЦЮК 

«____»_______2021р. 
 

 
Виконавець: 
Завідувач сектору з  
юридичних питань 

_____________Ольга МОКРИНЧУК 

«____»_______2021р. 
 

 

ПОГОДЖЕНО:  
 

Голова постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони 

природи.  

_____________ Микола АНДРЕЙКІН 

«____»_______2021р.  
 

 

 
 

 


