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Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  

13.12.2017                № 382-15/VIІ  

смт Покровське 

 

Про затвердження  Плану діяльності  

селищної ради з підготовки проектів  

регуляторних актів на 2018 рік 

 

 На виконання Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності", керуючись ст. 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення додержання 

принципів державної регуляторної політики щодо відповідності форм та рівня 

державного регулювання господарських відносин реальним потребам та 

вимогам ринку, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів 

суб"єктів господарювання, громади та держави, враховуючи висновки та 

пропозиції постійної комісії селищної ради із соціальних питань, забезпечення 

законності та правопорядку, з питань депутатської діяльності та етики, 

реалізації державної регуляторної політики (протокол від 12.12.2017 року), 

селищна рада  в и р і ш и л а : 

 

 Затвердити План діяльності селищної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік  згідно  додатку, що додається. 

 

 

 

Селищний голова        С.А.СПАЖЕВА 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення селищної ради 

від 13.12.2017 року № 382 - 15/VIІ    
 

 

 

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 затвердження Статуту 

Покровської об’єднаної 

територіальної громади 

Покровського району 

Дніпропетровської області 

Визначення основних засад 

діяльності об’єднаної 

територіальної громади 

2 квартал 

2018 року 

Відділ правового 

забезпечення та 

інформаційних 

технологій 

виконкому 

селищної ради 

Бур М.О. 

Чичикало 

О.О. 

 

 

2 

Рішення 

селищної 

ради 

Про внесення змін до рішення 

селищної ради «Про встановлення 

ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 

території Покровської селищної 

ради» 

 

Встановлення ставок податку 

на 2019 рік 

(при 

необхідності) 

1 -2 квартал 

2018 року, 

 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

виконкому 

селищної ради 

Кримова  

О.Я. 

 

 

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 

(при 

необхідності) 

1 -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 

1-2 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Кримова  

О.Я. 

 

 

 

 

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) 

1 – 2 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

виконкому 

селищної ради 

 

Прилепа  

О.С. 

 

6 

Рішення 

виконкому 

селищної 

ради 

Про внесення змін до рішення 

виконкому селищної ради «Про 

встановлення розміру плати для 

батьків за перебування дітей у 

дошкільних навчальних закладах» 

Встановлення економічно 

обґрунтованого  розміру 

плати  за перебування дітей в 

дошкільних навчальних 

закладах 

Протягом 

року (при 

необхідності) 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

виконкому 

селищної ради 

Власова  

Н.В. 

 

 

7 

Рішення 

селищної 

ради 

Про затвердження Інструкції з 

оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення 

посадовими особами Покровської 

селищної ради 

Встановлення порядку 

оформлення матеріалів про 

адміністративні 

правопорушення посадовими 

особами сел. ради (п.2 ч.1 ст. 

255 КУпАП) 

1-2 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

виконкому 

селищної ради 

 

Кісельова 

О.П. 

 

 

 

8 

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 

2-3 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

виконкому 

селищної ради 

 

Кримова  

О.Я. 



9 Рішення 

селищної 

ради 

Про затвердження Порядку надання 

матеріальної допомоги мешканцям 

Покровської територіальної громади 

Затвердження Порядку 

надання матеріальної 

допомоги  

1-2- квартал 

2018 року 

Соціально-

гуманітарний 

відділ виконкому 

селищної ради 

Колісник 

Т.Ф. 

 

 

10 

Рішення 

селищної 

ради 

Про внесення змін до рішення 

селищної ради «Про Порядок 

присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна, 

найменування або перейменування 

площ, проспектів, вулиць, провулків, 

проїздів, скверів, бульварів, парків, 

розташованих на території 

Покровської селищної ради» 

Внесення змін до Порядку 

присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна 

2-3 квартал 

2018 року 

Відділ з питань 

комунальної 

власності, ЖКГ, 

благоустрою та 

інфраструктури 

виконкому 

селищної ради 

Волохань 

О.А. 

 

 

 

Секретар селищної ради           Т.М.ЄРМАК 

 


