
               

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ПРОЄКТ 

                                                     ПРОЄКТ 

УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                 ХVІІ сесія VIII скликання 
        

 «__» грудня 2021 року            смт Краснокутськ                               № ____-VIII 

 

                                                     
 

Про затвердження Плану діяльності 

з підготовки проєктів регуляторних актів 

селищної ради на 2022 рік 
  

Керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», з метою впорядкування діяльності 

Краснокутської селищної ради з підготовки регуляторних актів, що діють у сфері 

господарської діяльності, Краснокутська селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 
2022 рік (додається). 

2. Відділу правового забезпечення апарату Краснокутської селищної ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті громади в 10-денний термін з 
дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності, регуляторної політики та підприємництва (голова Микола Нікітенко). 

 
 

Краснокутський селищний голова                Ірина КАРАБУТ 
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Додаток 1 

                                                                                                                                        до рішення Краснокутської селищної ради 

                                                                                                    від ________________2022 року №_____  
 

 

План діяльності з підготовки регуляторних актів 

Краснокутської селищної ради на 2022 рік 
 

Регуляторні акти, які необхідно внести в план підготовки регуляторних актів на 2022 рік. 

 

 
№ 

п/п 
назва регуляторного акту 

орган, що затверджує 

регуляторний акт 
цілі прийняття термін підготовки 

назва структурного 

підрозділу 

1 Правила благоустрою 
Краснокутська селищна 

рада 

Визначення порядку 

благоустрою та утримання 

об’єктів благоустрою 

населених пунктів 

селищної ради; визначення 

прав та обов’язків 

учасників правовідносин у 

сфері благоустрою 

населених пунктів 

селищної ради. 

до 01.04.2022 

року  

Відділу житлово-

комунального 

господарства,  

благоустрою, 

транспорту та 

екології 

2 

Про визначення окремих 

повноважень оренди майна 

комунальної власності 

Краснокутської селищної  

територіальної громади 

Краснокутська селищна 

рада 

Врегулювання орендних 

відносин, процедури 

надання в оренду майна 

комунальної власності, 

забезпечення прозорих і 

об’єктивних ставок за 

використання майна 

до 01.04.2022 

року 

Відділ комунальної 

власності 
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3 

Про затвердження Умов 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на  автобусних 

маршрутах загального 

користування, що 

проходять у межах 

території 

Краснокутської селищної 

територіальної громади 

 

Краснокутська селищна 

рада 

Створення умов для 

проведення конкурсу та 

здійснення перевезення  

пасажирів на  автобусних 

маршрутах загального 

користування, що 

проходять у межах 

території 

Краснокутської селищної 

територіальної громади 

до 01.04.2022 

року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства,  

благоустрою, 

транспорту та 

екології 

4 

Про затвердження 

нормативних документів з 

питань оренди та 

визначення додаткової 

умови оренди майна 

територіальної громади  

Краснокутська селищна 

рада 

Урегулювання питань 

щодо оренди та визначення 

додаткової умови оренди 

майна комунальної 

власності  

до 01.04.2022 

року 

Відділ комунальної 

власності 

5 

Положення про 

самоврядний контроль за 

використанням та охороною 

земель комунальної 

власності 

Краснокутська селищна 

рада 

Запобігання порушенням 

земельного законодавства, 

своєчасне їх виявлення та 

усунення, здійснення 

самоврядного контролю за 

використанням та 

охороною земель у 

населених пунктах 

Краснокутської селищної 

ради. 

 

Протягом року Земельний відділ 

6 
Про затвердження Порядку 

продажу земельних ділянок 

Краснокутська селищна 

рада 

З метою забезпечення 

ефективного використання 

до 01.04.2022 

року 
Земельний відділ 
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комунальної власності або 

права на їх оренду на 

конкурентних засадах 

(земельних торгах) на 

території Краснокутської 

селищної ради 

 земельного фонду в 

ринкових умовах та 

залучення додаткових 

коштів до бюджету 

громади 

 

Регуляторні акти будуть поширювати свою дію на території Краснокутської селищної територіальної громади. 

 

 

Секретар ради                                                                                                                            Валентина ОВЧАРЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


