
 

 

 

   22 грудня   2022  року                           № 12                    
 

Про план діяльності селищної ради з 

підготовки проектів регуляторних 

актів на 2023 рік 

 
 

  Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 7 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

планування діяльності із прийняття рішень селищної ради, направлених на 

регулювання господарських відносин на території селищної ради, а також 

адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами 

господарювання  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

        1.  Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2023 рік, що додається (Додаток 1).  

 2.1Проекти регуляторних актів попередньо розглядати на постійних 

комісіях селищної ради відповідно до профілю їх діяльності. 

 3.1Відділу організаційно-інформаційної роботи, документообігу та 

управління персоналом виконавчого комітету селищної ради не пізніш як у 

десятиденний строк після затвердження плану забезпечити його оприлюднення. 

 4.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.   

 

 

 

Секретар селищної ради  Вячеслав ЛОЗА 

    

  

 

 

 

     ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Тридцять дев’ята позачергова сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять дев’ятої 

позачергової сесії  Диканської 

селищної ради  

восьмого скликання  

від 22 грудня 2022 року № 12 

 

План діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік 

 

№ Вид та назва проекту Цілі 

прийняття 

Строки 

підготовки 

Відповідальні за 

розроблення проекту 

1 2 3 4 5 

1 Рішення сесії 

Диканської селищної 

ради «Про 

встановлення на 

території Диканської 

селищної ради 

місцевих податків та 

зборів» 

Приведення у 

відповідність до норм 

чинного 

законодавства 

Забезпечення 

додаткових 

надходжень до 

бюджету 

територіальної 

громади 

Забезпечення 

прозорості дій органу 

місцевого 

самоврядування 

До 1 

липня 

2023 року  

 

Постійні комісії: 

з питань фінансів, 

бюджету, плануван-

ня соціально-еконо-

мічного розвитку, 

підприємництва, 

інвестицій та міжна-

родного співробіт-

ництва; комісія з 

питань комунальної 

власності, житлово-

комунального гос-

подарства, енерго-

збереження, транс-

порту, будівництва 

та архітектури, 

планування терто-

рії та благоустрою 

Фінансове 

управління 

Диканської 

селищної ради 

Відділ економічно-

го розвитку та 

залучення 

інвестицій  

Відділ земельних 

ресурсів та охорони 

навколишнього 

середовища  

2 Рішення сесії 

селищної ради «Про 

затвердження 

Методики 

розрахунку орендної 

Виконання до вимог 

діючого 

законодавства.  

 

Забезпечення 

До 1 

травня 

2023 року 

Постійні комісії: 

з питань фінансів, 

бюджету, плануван-

ня соціально-еконо-

мічного розвитку, 



плати за комунальне 

майно Диканської 

селищної ради» 

додаткових 

надходжень до 

селищного бюджету. 
 

Забезпечення 

відкритості 

процедури, прозорості 

дій органу місцевого 

самоврядування. 

 

 

підприємництва, 

інвестицій та міжна-

родного співробіт-

ництва; комісія з 

питань комунальної 

власності, житлово-

комунального гос-

подарства, енерго-

збереження, транс-

порту, будівництва 

та архітектури, 

планування терто-

рії та благоустрою 

Відділ економічно-

го розвитку та  

залучення 

інвестицій  

Відділ управління 

комунальним 

майном Диканської 

селищної ради 

3 Рішення сесії 

селищної ради «Про 

затвердження  

Положення про 

передачу в оренду 

комунального майна 

Диканської селищної 

ради» 

Виконання до вимог 

діючого 

законодавства;  

 

Забезпечення 

додаткових 

надходжень до 

селищного бюджету; 
 

Забезпечення 

відкритості 

процедури, прозорості 

дій органу місцевого 

самоврядування. 

 

До 1 

травня 

2023 року 

Постійні комісії: 

з питань фінансів, 

бюджету, плануван-

ня соціально-еконо-

мічного розвитку, 

підприємництва, 

інвестицій та міжна-

родного співробіт-

ництва; комісія з 

питань комунальної 

власності, житлово-

комунального гос-

подарства, енерго-

збереження, транс-

порту, будівництва 

та архітектури, 

планування терто-

рії та благоустрою 

Відділ економічно-

го розвитку та 

залучення 

інвестицій  

Відділ управління 

комунальним 

майном Диканської 

селищної ради 



4 Рішення сесії 

селищної ради «Про 

затвердження  

Положення про 

порядок приватизації 

комунального майна 

Диканської селищної 

ради» 

Виконання до  вимог 

діючого 

законодавства.  

 

Забезпечення 

додаткових 

надходжень до 

селищного бюджету. 
 

Забезпечення 

відкритості 

процедури, прозорості 

дій органу місцевого 

самоврядування. 

 

До 1 

липня 

2023 року 

Постійні комісії: 

з питань фінансів, 

бюджету, плануван-

ня соціально-еконо-

мічного розвитку, 

підприємництва, 

інвестицій та міжна-

родного співробіт-

ництва; комісія з 

питань комунальної 

власності, житлово-

комунального гос-

подарства, енерго-

збереження, транс-

порту, будівництва 

та архітектури, 

планування терто-

рії та благоустрою 

Відділ економічно-

го розвитку та 

залучення 

інвестицій  

Відділ управління 

комунальним 

майном Диканської 

селищної ради 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку  

та залучення інвестицій виконавчого  

комітету Диканської селищної ради                                            Олексій ІВЖЕНКО 
 


