
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                          7 скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

19 червня 2019 року                                                                               № 9-23/VII 

 

Про внесення змін в додаток  

рішення сільської ради  № 43-2/VII  

від 06.12.2018 р. «Про затвердження  

плану підготовки проектів регуляторних  

актів  (програм) у сфері господарської  

діяльності Руськополянської сільської  

ради на 2019 рік» 

 

 Відповідності до ст.7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.7 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Руськополянська сільська 

рада 

                                 

                                            В И Р І Ш И Л А : 

1.   Внести зміни в додаток рішення сільської ради  № 43-2/VII від 

06.12.2018 р. «Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних 

актів  (програм) у сфері господарської діяльності Руськополянської сільської 

ради на 2019 рік», а саме додаток рішення доповнити пунктами 2, 3, 4, 5: 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва проекту 

регуляторного акта 

 

Мета прийняття 

регуляторного 

акта 

 

Термін розробки 

проекту 

регуляторного 

акта 

(квартал) 

 

Найменування 

підрозділу, 

відповідального за 

розробку проекту 

регуляторного акта 

 

1…     

2. Про затвердження 

Регламенту роботи 

відділу «Центр 

надання 

адміністративних 

послуг» виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради. 

 

Покращення 

якості надання 

адміністративних 

послуг. 

 ІІ-ІІІ квартали Постійна комісія з 

питань прав людини, 

законності, 

депутатської 

діяльності, етики та 

регламенту. 



3. Про затвердження 

Положення про 

надання платних 

послуг КЗ «Центр 

культури та 

дозвілля». 

Покращення 

якості надання 

платних послуг 

закладами 

культури. 

 ІІ-ІІІ квартал Постійна комісія з 

питань з питань 

бюджету,фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва. 

4. Про затвердження 

Методики 

розрахунку орендної 

плати за оренду 

майна сільської 

комунальної 

власності та 

пропозиції її 

розподілу. 

Підвищення 

ефективності 

використання 

майна сільської 

комунальної 

власності. 

ІІ-ІІІ квартал Постійна комісія з 

питань з питань 

бюджету,фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва. 

5. Про пайову участь 

замовників 

будівництва у 

створенні і розвитку 

інженерно-

транспортної та 

соціальної 

інфраструктури сіл 

Руська Поляна та 

Геронимівка 

Руськополянської 

сільської ради. 

Реалізація 

місцевої політики 

в сфері 

планування 

забудови 

територій, 

забезпечення 

прозорості в 

процесі 

залучення 

замовників до 

пайової участі. 

ІІ квартал Постійна комісія з 

питань з питань 

бюджету,фінансів, 

планування 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та міжнародного 

співробітництва. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.  

 

 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


