
 

 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

06 грудня  2021 року                                     с.Судилків                      № 8 

 

 

Про План діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2022 рік 

 

 
З метою організації здійснення державної регуляторної політики Судилківської 

сільської ради, керуючись статтями 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії сільської ради з питань  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити План діяльності з  підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік 

(додається). 

 2. Оприлюднення Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 

рік, проектів регуляторних актів, аналізу їх впливу, регуляторних  актів, звітів про 

відстеження результативності регуляторних актів проводити  відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії – Валентина 

ТИХОНЮК). 

 

 

 

Сільський голова                                  Тетяна КОТИК 

 

 

 

 



 

     Додаток   
до рішення сесії Судилківської 

сільської ради   від  06  грудня  2021 р. 

№  8   

ПЛАН 

діяльності з підготовки  проектів  регуляторних  актів  Судилківської  сільської ради на 2022 рік 

 
№ 

п/п 

Вид Назва проєкту регуляторного 

акту 

Обґрунтування 

необхідності  прийняття 

регуляторного  акта 

Строки 

підготовки 

Підрозділ,  відповідальний 

за розробку 

Примітка (спосіб 

оприлюднення, тощо) 

1.  Прийняття 

нового 

регуляторно

го акта 
 

Рішення сесії 

сільської 

ради 

 

Про затвердження ставок орендної  

плати за земельні ділянки на 

території  Судилківської сільської 

ради 

Забезпечення 

ефективного 

використання земельного 

фонду громади та 

врегулювання  відносин, 

пов’язаних з орендою 

землі, відповідно до норм 

чинного законодавства 

України. 

Протягом 

року 

Відділ комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства, 

інфраструктури та 

земельних  відносин 

Веб-сайт, газета 

«Шепетівський 

вісник» 

2.  Прийняття 

нового 

регуляторно

го акта 

 

Рішення сесії 

сільської 

ради 

Про затвердження правил 

розміщення зовнішньої реклами на 

території Судилківської сільської 

ради 

Врегулювання порядку 

видачі дозволу на 

розміщення носіїв 

реклами на території 

громади 

Протягом 

року 

Відділ комунальної  

власності, житлово-

комунального господарства, 

інфраструктури та 

земельних  відносин 

Веб-сайт, газета 

«Шепетівський 

вісник» 

 

 

 

Секретар сільської ради             Алла ТОВСТЮК 


