
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт   РІШЕННЯ №

03 грудня  2021 року                                                    18 сесія 8 скликання

Про  затвердження   плану  діяльності  регуляторних  актів   та
плану-графіку  здійснення  відстеження  результативності
регуляторних актів Лука-Мелешківської сільської ради  на 2022
рік

Керуючись  п.22  ч.1  ст.26,  ч.1  ст.59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в Україні»,  Закону України  «Про  засади  державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності проектів регуляторних актів на 2022 рік
згідно з додатком 1.

2.  Затвердити  план-графік  здійснення  відстеження  результативності
регуляторних актів на 2022 рік  згідно з додатком 2.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку (Бондар В.М.).

     Сільський голова                                                      Богдан  АВГУСТОВИЧ

Вик. Спеціаліст ІІ категорії 
землевпорядник Ольга ВОВК



Додаток 
до рішення 18 сесії 8 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради
№       від 03.12.2021 року

ПЛАН   

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Лука-Мелешківської сільської ради на 2022 роки

№
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

1 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»

І квартал
2022 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

                                                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                            Додаток 
до рішення 18 сесії 8 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради
№       від 03.12.2021 року

ПЛАН – ГРАФІК

здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2022 рік

 № 
п/п

Дата
прийняття 
регуляторного акта

Вид регуляторного акта, що 
планується розробити  чи 
переглянути

Види 
відстеження

Строк виконання
заходів

Структурний 
підрозділ 
відповідальн
ий за 
відстеження

Примітка (спосіб 
оприлюднення)

1. Рішення 10 сесії 8 
скликання від 
28.05.2021 р
№387

 Про встановлення місцевих
податків і зборів на території

Лука-Мелешківської
територіальної громади 

Базове

повторне

І квартал

ІІІ квартал

Фінансовий відділ
сільської ради, 
сектор земельних 
відносин сільської
ради

Офіційний   сайт

Секретар сільської ради                                                           Оксана ШЕВАНЮК


