
ПРОЕКТ 

Додаток  

до рішення селищної ради 

від 13.12.2017 року № 382 - 15/VIІ    

(в редакції рішення селищної ради  

від ___.06.2018 року № __-20/VII) 
 

ПЛАН 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 
 

№ 

п/п 

Вид 

документу 

Назва регуляторного акту Мета прийняття рішень Строк 

підготовки 

проекту 

Найменування 

органів розробки 

проекту 

Відповідаль

ний за 

підготовку  

 

 

1 

Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення заборони продажу 

пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) у 

визначений час доби в межах 

території Покровської селищної ради 

Встановлення заборони 

продажу пива (крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

вин столових у визначений 

час доби в межах території 

Покровської селищної ради 

3 квартал 

2018 року 

Відділ правового 

забезпечення та 

інформаційних 

технологій  

Чичикало 

О.О. 

 

 

2 

Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення ставок із сплати 

земельного податку на території 

Покровської селищної ради 

Встановлення ставок із 

сплати земельного податку 

на території Покровської 

селищної ради 

2 квартал 

2018 року 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

виконкому 

селищної ради 

Бондарчук 

М.О. 

 

 

3 

Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення пільги щодо 

сплати земельного податку на 2019 

рік на території Покровської 

селищної ради 

Встановлення пільги щодо 

земельного податку на 2019 

рік 

2 квартал 

2018 року 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

виконкому 

селищної ради 

Бондарчук 

М.О. 



 

 

4 

Рішення 

селищної 

ради 

Про внесення змін до рішення 

селищної ради від  

25.12.15. № 75-3/VII «Про 

затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на 

території Покровської селищної 

ради» 

Внесення змін до Порядку 

розміщення тимчасових 

споруд для провадження 

підприємницької діяльності 

3-4 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Прилепа 

О.С. 

 

 

 

 

5 

Рішення 

селищної 

ради 

Про затвердження Правил утримання 

домашніх тварин (собак і котів) на 

території Покровської селищної ради 

Затвердження правил 

утримання домашніх тварин 

(собак і котів) 

3-4 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

виконкому 

селищної ради 

Волохань 

О.А. 

 

 

 

6 

Рішення 

селищної 

ради 

Про внесення змін до рішення 

селищної ради «Про встановлення 

Правил благоустрою території, 

Правил дотримання тиші в 

громадських місцях населених 

пунктів Покровської селищної ради» 

Внесення змін до Правил 

благоустрою, Правил 

дотримання тиші в 

громадських місцях 

населених пунктів ОТГ 

3-4 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

виконкому 

селищної ради 

Прилепа 

О.С. 

 

 

Секретар селищної ради           Т.М.ЄРМАК 

 


