
                                                                        
                                                        

  УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

          ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ              
       XХІІІ ( позачергова) СЕСІЯ  VІІІ  СКЛИКАННЯ 

 

   17 грудня  2021  року                                                    РІШЕННЯ    №2268 

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів  
Старосалтівської селищної ради. 

Відповідно до ст.ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Старосалтівська селищна рада                             
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів  
Старосалтівської селищної ради на 2022 рік (Додаток №1). 
 

2. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення  на 
офіційному сайті селищної ради  в 10-денний  термін з дня його прийняття. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань фінансів, 
бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва ( Супрун Р.О.) 
 

 

 

Старосалтівський селищний голова                                           Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
До рішення  ХХІІІ сесії VIIІ скликання  

                                                             Старосалтівської селищної ради 

                                                                             Чугуївського району Харківської області 
                                                              від  17  грудня 2021 року №2268    

 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Старосалтівської селищної ради на 2022 рік 

№  

Вид 
документ

а 

 

Назва 
проекту 

регуляторног
о акта 

 

Обґрунтуванн
я необхідності 

прийняття 
проекту 

 

Строк 
підготов

ки 

 

Найменуван
ня органів та 

підрозділів 
розробників 

проєкту 

 

Примітка 

(спосіб  
оприлюднення, 
внесення змін 

тощо) 
1. Рішення 

сесії 
Положення 
про Порядок 
розміщення 
тимчасових 
споруд для 
провадження 
підприємниць
кої діяльності 
та форми 
договору про 
встановлення 
особистого 
строкового 
сервітуту на 
території 
Старосалтівсь
кої селищної 
ради. 

Створення 
єдиних 

організаційно 
правових та 
економічних 

засад 
врегулювання 
діяльності в 

сфері 
розміщення 
тимчасових 

споруд 

I квартал 
2022р. 

відділу 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 

та 
містобудуван

ня; 
 

юридичний 
відділ 

сайт громади 

https://stsaltiv.gov.

ua/ 

 

2. Рішення 

сесії 
Положення 
про порядок 
передачі в 
оренду 
комунального 
майна 
Старосалтівсь
кої об’єднаної 
територіально
ї громади 

 

З метою 
приведення 

актів 
Старосалтівськ
ою селищною 
ради до вимог 
встановлених 

ЗУ «Про 
оренду 

державного та 
комунального 
майна» №157-

IХ від 03 
жовтня 2020 

року з 
подальшими 

змінами і 
доповненнями 
та Порядком 

I квартал 
2022р. 

відділу 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 

та 
містобудуван

ня; 
 

юридичний 
відділ 

сайт громади 

https://stsaltiv.gov.

ua/ 

 

https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/


передачі в 
оренду 

державного та 
комунального 

майна 
затвердженим 
постановою 
КМУ від 03 
червня 2020 
року №483. 

3. Рішення 

сесії 
Положення 
про порядок 
проведення 
земельних 
торгів для 
продажу 
земельних 
ділянок та 
набуття прав 
користування 
ними. 

Реалізація 
державної 
політики в 
податковій 
сфері, 
спрямованої на 
поповнення 
дохідної 
частини 

місцевого 
бюджету для 
забезпечення 
реалізації 
місцевих 
програм 

I квартал 
2022р. 

відділу 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 

та 
містобудуван

ня; 
, 

юридичний 
відділ. 

сайт громади 

https://stsaltiv.gov.

ua/ 

 

4, Рішення 
сесії 

Положення 
Про 
затвердження 
Правил 
розміщення 
зовнішньої 
реклами на 
території 
Старосалтівсь
кої селищної 
ради» 

 

Створення 
єдиних 
організаційно 
правових та 
економічних 
засад 
врегулювання 
діяльності в 
сфері правил 
розміщення 
зовнішньої 
реклами на 
території 
Старосалтівськ
ої ТГ 

(встановлення, 
монтаж, 
експлуатація, 
демонтаж) 

I квартал 
2022р. 

Головний 
архітектор 

відділу 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 

та 
містобудуван

ня;  
 

КП «салтів 
водоканал» 

сайт громади 

https://stsaltiv.gov.

ua/ 

 

5. Рішення 
сесії 

Про 
затвердження 
Правил 
благоустрою 
населених 
пунктів 

Приведення 
тарифу у 
відповідність 
до економічно-

обґрунтованих 
витрат 
підприємства 

I квартал 
2022р. 

відділу 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 

та 

сайт громади 

https://stsaltiv.gov.

ua/ 

 

https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/


Старосалтівсь
кої ТГ. 

 

містобудуван
ня;  

КП «салтів 
водоканал» 

6. Рішення 
виконавчо

го 
комітету. 

Положення 
про  

Тимчасовий 
порядок 

видалення 
дерев, кущів 

та інших 
зелених 

насаджень за 
межами  

населених 
пунктів на 
території 

Старосалтівсь
кої селищної 

ради 

 

 

Реалізація 
державної 
політики. 
Міністерства 
житлово-

комунального 
господарства 

України від 
12.05.2009 року 
№ 127, 
зареєстрованог
о в 
Міністерстві 
юстиції 
України від 
19.06.2009 року 
за №549/16565 

I I 

квартал  
2022р. 

відділу 
земельних 
ресурсів та 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури 

та 
містобудуван

ня;  
 

сайт громади 

https://stsaltiv.gov.

ua/ 

 

 

спеціаліст відділу соцеконом розвитку                                                       Шевченко Є.В. 

 

https://stsaltiv.gov.ua/
https://stsaltiv.gov.ua/

