
Затверджено 

рішенням десятої сесії  

восьмого скликання Козелецької  

селищної ради від 22.12.2017 р. 

№11-10/VІІІ 

 

Зі змінами затвердженими 

рішенням двадцять першої сесії  

восьмого скликання Козелецької  

селищної ради від 26.10.2018 р. 

№16-21/VІІІ 

 

 

ПЛАН 

діяльності з  підготовки проектів регуляторних актів селищної ради на 2018 рік 

 

№/ 

п/п 

 

Назва проекту регуляторного 

акту 

 

Мета прийняття проекту                      

регуляторного акту 

Термін підготовки 

проекту 

регуляторного 

акту 

 

Відповідальні  

за розробку проекту  

регуляторного акту 

1 2 3 4 5 

1.  Про затвердження Положення про 

порядок передачі в оренду об’єктів 

комунальної власності Козелецької 

селищної ради 

Врегулювання орендних 

відносин, удосконалення 

процедури передачі в оренду 

обꞌєктів комунальної власності 

Козелецької селищної ради та 

підвищення ефективності його 

 

І квартал  

2018 року  

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 



використання господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій  

2. Про затвердження  Методики 

розрахунку та порядку використання 

плати за оренду майна комунальної  

власності Козелецької селищної ради 

Врегулювання процедури 

розрахунку та порядку 

використання плати за оренду 

майна комунальної  власності 

Козелецької селищної ради 

 

І квартал  

2018 року 

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій та 

постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

3. Про затвердження Положення про 

порядок передачі об’єктів права 

комунальної власності Козелецької 

селищної ради 

Врегулювання та 

удосконалення процедури 

передачі об’єктів права 

комунального власності 

Козелецької селищної ради 

 

І квартал  

2018 року 

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 



житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій  

4. Про затвердження Положення про 

порядок відчуження та списання 

майна комунальної власності 

Козелецької селищної ради 

Врегулювання та 

удосконалення процедури 

відчуження та списання майна 

комунальної власності 

Козелецької селищної ради та 

підвищення ефективного його 

використання 

 

І квартал  

2018 року  

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій  

5. Про затвердження Типового 

договору оренди нерухомого майна, 

що належить до комунальної 

власності Козелецької селищної ради 

Врегулювання відносин у сфері 

орендни майна, що належить до 

комунальної власності 

Козелецької селищної ради 

 

 

І квартал  

2018 року 

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 



будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій  

6. Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами на 

території Козелецької селищної ради 

Врегулювання правових 

відносини, що виникають у 

процесі розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Козелецької селищної ради 

 

ІІ квартал  

2018 року 

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій  

7. Про затвердження Плати за 

тимчасове користування місцями 

розташування рекламних засобів на 

території Козелецької селищної ради 

Врегулювання процедури 

розрахунку та порядку 

використання плати за 

тимчасове користування 

місцями розташування 

рекламних засобів на території 

Козелецької селищної ради 

 

ІІ квартал  

2018 року 

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій та 



постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

8. Про встановлення та затвердження 

місцевих податків і зборів на 

території Козелецької селищної ради 

на 2019 рік 

Оптимізація розміру місцевих 

податків і зборів на території 

Козелецької селищної ради та 

збільшення надходження 

коштів до місцевого бюджету 

 

ІІ квартал 

2018 року 

Фінансове управління 

селищної ради та 

постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

9. Про встановлення тарифів на 

послуги центрального 

водопостачання та водовідведення 

для населення та інших споживачів 

смт. Козелець 

Оптимізація тарифів з 

водопостачання та 

водовідведення 

 

ІІІ квартал  

2018 року 

Комунальне 

підприємство 

Козелецької селищної 

ради 

«Козелецьводоканал» та 

постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

10. Про встановлення плати за видачу 

довідок Козелецької селищної ради 

Оптимізація розміру плати за 

видачу довідок Козелецької 

селищної ради 

 

IV квартал 

2018 року 

Загальний відділ 

селищної ради та 

постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 



інвестиційної діяльності 

11.  Про затвердження Регламенту 

центру надання адміністративних 

послуг  

Козелецької селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

Визначення порядку організації 

роботи Центру надання 

адміністративних послуг 

Козелецької селищної ради, 

порядку дій адміністраторів 

Центру та їх взаємодії із 

суб'єктами надання 

адміністративних  

послуг. 

 

 

 

І –IV квартал  

2018 рік 

Центр надання 

адміністративних послуг 

Козелецької селищної 

ради та постійна комісія 

з питань бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку та інвестиційної 

діяльності 

12. Про затвердження Порядку 

демонтажу незаконно розміщених 

тимчасових споруд на території 

Козелецької селищної ради 

Впорядкування розміщення 

тимчасвоих споруд та 

вирішення питань, пов’язаних із 

самовільним розміщенням 

тимчасових споруд га території 

Козелецької селищної ради 

І –IV квартал  

2018 рік 

Відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради,  

та постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій 

13.  Про затвердження Положення про 

квартирний облік при виконавчому 

Впорядкування процедури 

постановки на квартирний облік 

та надання житла громадянам, 

 І –IV квартал  

2018 рік 

Виконавчий комітет 

Козелецької селищної 

http://kozsr.gov.ua/files/kvartoblik.doc
http://kozsr.gov.ua/files/kvartoblik.doc


комітеті Козелецької селищної ради  які потребують поліпшення 

умов проживання. 

Ведення обліку громадян, які 

потребують поліпшення умов 

проживання. 

ради 

14. "Про встановлення тарифів на 

послуги з вивозу рідких побутових 

відходів для населення та інших 

споживачів в смт. Козелець, які 

надаються КП «Козелецьводоканал» 

Оптимізація тарифів на послуги 

з вивозу рідких побутових 

відходів 

І –IV квартал  

2018 рік 

Комунальне 

підприємство 

Козелецької селищної 

ради 

«Козелецьводоканал» та 

постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

15. Про встановлення тарифів на 

послуги з водопостачання та 

водовідведення для населення та 

інших споживачів в смт. Козелець, 

які надаються КП 

«Козелецьводоканал»" 

Оптимізація тарифів з 

водопостачання та 

водовідведення 

 

І –IV квартал  

2018 рік 

Комунальне 

підприємство 

Козелецької селищної 

ради 

«Козелецьводоканал» та 

постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

 "Про затвердження Положення про Врегулювання режиму роботи І –IV квартал  

2018 року 

сектор взаємодії з 

http://kozsr.gov.ua/files/kvartoblik.doc
http://kozsr.gov.ua/files/Projektrishennyavidhodu.docx
http://kozsr.gov.ua/files/Projektrishennyavidhodu.docx
http://kozsr.gov.ua/files/Projektrishennyavidhodu.docx
http://kozsr.gov.ua/files/Projektrishennyavidhodu.docx
http://kozsr.gov.ua/files/Projektrishennyavidhodu.docx
http://kozsr.gov.ua/files/Projekt195.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/Projekt195.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/Projekt195.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/Projekt195.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/Projekt195.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/Projekt195.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/project%20rezhum%20robotu.pdf


16. погодження режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфери послуг" 

об’єктів торгівлі та сфери 

послуг 

правоохоронними  

органами, оборонної і 

мобілізаційної роботи, 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту  

та охороні праці 

козелецької селищної 

ради 

 

17. Про затвердження Порядку 

залучення, розрахунку розмірів і 

використання коштів пайової участі 

(внесків) замовників у створенні і 

розвитку соціальної та інженерно - 

транспортної інфраструктури на 

території населених пунктів 

Козелецької селищної ради" 

визначення порядку залучення, 

розрахунку розмірів і 

використання коштів пайової 

участі (внесків) замовників у 

створенні і розвитку соціальної 

та інженерно - транспортної 

інфраструктури на території 

населених пунктів Козелецької 

селищної ради" 

 

 

ІV  квартал 2018 

року 

Фінансове управління 

селищної ради,  

постійна комісія з питань 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності 

18. Про затвердження Комплексної 

схеми розміщення тимчасових 

об’єктів  для здійснення 

підприємницької діяльності на 

територіях смт. Козелець 

Визначення території  

розміщення тимчасових споруд 

згідно з діючими нормами та 

правилами, існуючими 

містобудівними обмеженнями, 

 

 

 

 

ІV  квартал 2018 

року 

КП «Архітектурно–

планувальне проектно–

виробниче бюро», відділ 

архітектури, 

мстобудування та ЖКГ, 

http://kozsr.gov.ua/files/project%20rezhum%20robotu.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/project%20rezhum%20robotu.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/files/analiz%20regylyatornogo%20pajova%20ychast.pdf
http://kozsr.gov.ua/komunalni-ustanovy/kp-arkhitekturno-planuvalne-proektno-vyrobnyche-biuro
http://kozsr.gov.ua/komunalni-ustanovy/kp-arkhitekturno-planuvalne-proektno-vyrobnyche-biuro
http://kozsr.gov.ua/komunalni-ustanovy/kp-arkhitekturno-planuvalne-proektno-vyrobnyche-biuro


узагальнення вимог 

облаштування т а утримання ТС 

та інших елементів 

благоустрою 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій 

19. Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької 

діяльності на території Козелецької 

селищної ради 

  

 

 

 

 

 

 

ІV  квартал 2018 

року 

Відділ архітектури, 

містобудування та ЖКГ, 

відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради,  

та постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій 

20. Про затвердження Правил та 

Порядку розміщення зовнішньої 

реклами на території населених 

пунктів Козелецької селищної ради 

Впорядкування розміщення  та 

вирішення питань, пов’язаних із 

самовільним розміщенням 

носіїв зовнішньої реклами га 

 

 

ІV  квартал 2018 

року 

Виконавчий комітет 

Козелецької селищної 

ради. Відділ архітектури, 

містобудування та ЖКГ, 



території Козелецької селищної 

ради 

відділ земельних 

відносин та комунальної 

власності селищної ради 

 

 


