
ПЛАН 

діяльності з  підготовки проектів регуляторних актів селищної ради на 2020 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 об’єктів права 

комунальної власності Козелецької 

селищної ради в оренду 

Врегулювання та 

удосконалення процедури 

передачі об’єктів права 

комунального власності 

Козелецької селищної ради в 

оренду 

 

І квартал 

2020 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 

2.  

Про затвердження Положення про 

порядок проведення конкурсу на 

право оренди майна комунальної 

власності Козелецької селищної 

ради 

Для врегулювання порядку 

проведення конкурсу на право 

оренди майна комунальної 

власності Козелецької 

селищної ради 

 

І квартал 

2020 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 

3.  

Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для 

проведення незалежної експертної 

оцінки майна комунальної 

власності Козелецької селищної 

ради  

Для врегулювання проведення 

конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для 

проведення незалежної 

експертної оцінки майна 

комунальної власності 

Козелецької селищної ради 

 

ІІ квартал 

2020 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  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 

 

ІІ квартал 

2020 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 

5.  

Про затвердження Типового 

договору оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого або 

іншого) майна, що належить до 

комунальної власності Козелецької 

селищної ради 

Врегулювання процедури 

розрахунку та порядку 

використання плати за оренду 

майна комунальної  власності 

Козелецької селищної ради 

ІІ квартал 

2020 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 

6.  
Про Порядок передачі майна в 

оренду 

Для врегулювання порядку 

передачі об’єктів права 

комунальної власності 

Козелецької селищної ради 

 

ІІ квартал 

2020 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 встановлення та затвердження 

місцевих податків і зборів на 

території Козелецької селищної 

ради на 2021 рік 

Оптимізація розміру місцевих 

податків і зборів на території 

Козелецької селищної ради та 

збільшення надходження 

коштів до місцевого бюджету 

 
І-ІІ квартал 
2020 року 

Фінансове управління 

селищної ради та 

постійна комісія з 

питань бюджету, 

соціально-економічного 

розвитку та 

інвестиційної діяльності 

8.  

Про затвердження Порядку 

демонтажу незаконно розміщених 

тимчасових споруд на території 

Козелецької селищної ради 

Впорядкування розміщення 

тимчасових споруд та 

вирішення питань, пов’язаних 

із самовільним розміщенням 

тимчасових споруд га території 

Козелецької селищної ради 

ІІІ  квартал 

2020 року 

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 

9.  

Про затвердження Комплексної 

схеми розміщення тимчасових 

об’єктів  для здійснення 

підприємницької діяльності на 

території смт. Козелець 

Визначення території  

розміщення тимчасових споруд 

згідно з діючими нормами та 

правилами, існуючими 

містобудівними обмеженнями, 

узагальнення вимог 

облаштування та утримання 

ТС та інших елементів 

благоустрою 

ІІ-ІІІ квартал 

 2020 року 

Відділ архітектури, 

містобудування та ЖКГ, 

постійна комісія 

селищної ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

комунальної власності, 

будівництва, земельних 

відносин та питань 

надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 


