
     

  У К Р А Ї Н А
Л УКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

28 травня  2021  року                                              10  сесія 8 скликання

с.Лука-Мелешківська

Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії  8 скликання від 10
грудня 2020 року № 20  «Про затвердження  плану-графіку  здійснення
відстеження  результативності   регуляторних  актів  Лука-
Мелешківською сільською радою  на 2021 рік» 

З метою правового регулювання господарських відносин, відповідно до
статей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Внести  зміни   до  Плану  діяльності  з  підготовки  проектів
регуляторних  актів  Лука-Мелешківської  сільської  ради  на  2021  роки  ,
затвердженого рішенням  сільської  ради  від  10 грудня 2020 року № 20 «Про
затвердження   плану-графіку   здійснення  відстеження  результативності
регуляторних  актів  Лука-Мелешківською  сільською  радою   на  2021  рік»
доповнивши його пунктом 3 згідно додатку,  що додається.

2.  Прес-секретарю  сільської  ради  оприлюднити  дане  рішення  на
офіційному сайті сільської ради

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну комісію
сільської  ради з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності (Ткаченко В.С.).

Сільський голова                                                      Богдан  АВГУСТОВИЧ

ПРОЄКТ

Вик.спеціаліст ІІ категорії землевпорядник 
Ольга ВОВК



Додаток 
до рішення  10  сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської  сільської ради
№    від 28 травня 2021  року

№ з/п Визначення виду
проекту

регуляторного акта

Назва проекту
регуляторного акта

Цілі прийняття
регуляторного акта

Строки
підготовки
проектів

регуляторни
х актів

Найменування органів та
підрозділів, відповідальних

за розроблення проектів
регуляторних актів

Примітки
спосіб

оприлюднен
ня

3 Проект рішення
сесії сільської ради

«Про затвердження
Правил благоустрою
Лука-Мелешківської

територіальної громади «

 Виконання п.2 ч. 1
ст. 10 Закону
України «Про
благоустрій

населених пунктів»

ІІІ-ІY
квартал

2021 року

Юридичний відділ, відділ
управління майном та
будівництва, постійна

комісія  сільської ради з
питань містобудування,
будівництва, земельних

відносин, охорони природи,
житлово-комунального

господарства та
комунальної власності

Офіційний
сайт

Секретар сільської ради                                                   Оксана ШЕВАНЮК
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