
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        №  374 

смт. Голованівськ 

 

Про план діяльності Голованівської  

районної ради з підготовки проектів  

регуляторних актів на 2014 рік  

  

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України “Про  

місцеве самоврядування в Україні” та частини 1 статті 7 Закону України  

“Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ,  

  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План діяльності Голованівської районної ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2014 рік (далі – План) (додається). 

 

2. Зобов’язати розробників регуляторних актів, не передбачених Планом, 

у визначений Законом України “Про засади регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності” строк подавати до районної ради пропозиції 

про внесення змін та доповнень до Плану. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та регуляторної політики. 

 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Голованівської 

районної ради 

від 13 грудня 2013року 

№ 374 
  

ПЛАН 

діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів 

на 2014 рік 

  

№ 

п/п 

Вид 

проекту 

Назва проекту Ціль 

прийняття 

Строк 

підготовки 

Орган або 

підрозділ, 

відповідальний 

за розроблення 

проектів 

регуляторних 

актів 
1. Рішення 

районної 

ради 

Про внесення 

змін та доповнень 

до рішення 

районної ради від 

12.05.2010 року 

№ 326 «Про 

управління 

об’єктами   

спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району». 

Упорядкування 

порядку 

управління 

об’єктами 

спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району 

та приведення 

діючих норм у 

відповідність із 

вимогами 

чинного 

законодавства 

І квартал 

2014 року 

Постійна  

комісія  

районної ради  

з питань  

бюджету,  

фінансової  

діяльності,  

власності,  

ефективного  

використання  

майна,  

приватизації  

та соціально- 

економічного  

розвитку 

2. Рішення 

районної 

ради 

Про внесення 

змін та доповнень 

до рішення 

районної ради від 

13.07.2012 року 

№ 211 «Про 

Методику 

розрахунку, 

пропорції 

розподілу та 

порядок 

використання 

плати за оренду 

майна спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ 

Упорядкування 

орендних 

відносин щодо 

майна спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району 

та приведення 

діючих норм у 

відповідність із 

вимогами 

чинного 

законодавства 

Протягом 

року 

Постійна  

комісія  

районної ради  

з питань  

бюджету,  

фінансової  

діяльності,  

власності,  

ефективного  

використання  

майна,  

приватизації  

та соціально- 

економічного  

розвитку 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


Голованівського 

району (у новій 

редакції)» 

 

3. Рішення 

районної 

ради 

Про внесення 

змін та доповнень 

до порядку 

проведення 

конкурсу на 

право оренди 

майна спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району 

 

Врегулювання 

орендних 

відносин 

відповідно до 

вимог чинного 

законодавства 

Протягом 

року 

Постійна  

комісія  

районної ради  

з питань  

бюджету,  

фінансової  

діяльності,  

власності,  

ефективного  

використання  

майна,  

приватизації  

та соціально- 

економічного  

розвитку 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


