
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(третя сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16  грудня  2015 року                                                                       № 15 
 

Про затвердження плану з 

підготовки регуляторних актів на 

2016 рік 

 

Відповідно до ст.7, ст.13 Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Власівська селищна 

рада  

ВИРІШУЄ:  

1. Затвердити план з підготовки регуляторних актів на 2016 рік: 

№ 
Назва 

регуляторного акта 

Мета підготовки 

регуляторного акту 

Відпові- 

дальний за 

підготовку 

Контроль за 

виконанням 

Термін 

виконання 

1. Порядок  

нарахування 

земельного 

податку та 

орендної плати 

за землю на 

території 

смт Власівка 

Врегулювання 

правових відносин між 

селищною радою та 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, фізичними 

та юридичними 

особами, 

організаціями, 

установами, 

громадянами 

Виконком 

селищної 

ради 

постійна комісія з 

врегулювання 

архітектурно-

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

(голова комісії 

депутат 

Кіндра О.А.) 

1 півріччя 

2016 р. 

 

2. Про 

затвердження 

Правил 

розміщення 

зовнішньої 

реклами в 

смт Власівка 

м.Світловодськ 

Кіровоградської 

області 

Головним чинником 

результативності 

даного регуляторного 

акта є порядкування 

надання дозволів на 

розміщення 

зовнішньої реклами, 

стабілізація 

надходжень до 

селищного бюджету 

від сплати за 

Виконком 

селищної 

ради 

постійна комісія з 

питань 

промисловості, 

енергетики, 

місцевого 

господарства та 

комунальної 

власності (голова 

комісії депутат 

Вовк Т.В.) 

Протягом 

2016 р. 



 

тимчасове 

користування місцями 

розташування 

рекламних засобів, а 

також впровадження 

прозорого механізму 

обчислення та сплати 

за тимчасове 

користування місцями 

розташування 

рекламних засобів 

фізичними та 

юридичними особами 

на території 

смт Власівка 

3. Про 

затвердження 

Програми 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

смт Власівка на 

2016-2017 роки 

Проведення 

ефективної і 

цілеспрямованої 

діяльності з 

організації і 

координації заходів 

щодо охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

забезпечення 

екологічної безпеки, 

раціонального 

використання і 

відтворення 

природних ресурсів 

Виконком 

селищної 

ради 

постійна комісія з 

врегулювання 

архітектурно-

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

(голова комісії 

депутат 

Кіндра О.А.); 

постійна комісія з 

бюджетно-

фінансових 

питань та 

соціально-

економічного 

розвитку (голова 

комісії депутат 

Кочеткова Т.І.) 

I квартал 

2016 рік 

4.  Про 

затвердження 

Програми 

розвитку та 

відновлення 

освітлювальних 

мереж селища 

на 2016-2017р.р. 

 

Упорядкування 

освітлення селища та 

забезпечення 

належного утримання 

освітлювальних 

мереж 

Виконком 

селищної 

ради 

постійна комісія з 

питань 

промисловості, 

енергетики, 

місцевого 

господарства та 

комунальної  

власності (голова 

комісії депутат 

Вовк Т.В.); 

постійна комісія з 

бюджетно-

фінансових 

питань та 

соціально-

I квартал 

2016 рік 



 

економічного 

розвитку (голова 

комісії депутат 

Кочеткова Т.І.) 

5.  Про 

затвердження 

програми 

основних 

напрямків 

благоустрою 

смт Власівка 

Підвищення рівня 

благоустрою, 

санітарної культури 

селища 

Виконком 

селищної 

ради 

постійна комісія з 

питань 

промисловості, 

енергетики, 

місцевого 

господарства та 

комунальної  

власності (голова 

комісії депутат 

Вовк Т.В.); 

постійна комісія з 

врегулювання 

архітектурно-

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

(голова комісії 

депутат 

Кіндра О.А.); 

постійна комісія з 

бюджетно-

фінансових 

питань та 

соціально-

економічного 

розвитку (голова 

комісії депутат 

Кочеткова Т.І.) 

I квартал 

2016 рік 

6. Про 

затвердження 

програми 

"Капітальний 

ремонт 

житлового 

фонду селища 

Власівка" 

Підвищення фізичного 

стану житлового 

фонду селища 

Виконком 

селищної 

ради 

постійна комісія з 

питань 

промисловості, 

енергетики, 

місцевого 

господарства та 

комунальної  

власності (голова 

комісії депутат 

Вовк Т.В.); 

постійна комісія з 

бюджетно-

фінансових 

питань та 

соціально-

економічного 

Протягом 

2016 року 



 

розвитку (голова 

комісії депутат 

Кочеткова Т.І.) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської 

діяльності, гласності, захисту прав людини, зв'язків з об'єднаннями громадян та 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

(голова комісії депутат О.Глинченко). 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


