
ЧАБАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Новоайдарського району Луганської області 

Сімнадцята сесія
*

Сьомого скликання 
РІШЕННЯ № 17/10

Від 08Л2.2017року с.Чабанівка

Про затвердження плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2018рік по Чабанівській сільській раді

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», та діючи на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Чабанівської 
сільської ради '

Іа

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
2018 рік по Чабанівській сільській раді (Додаток 1).

2. Затвердити План-графік проведення від стеження результативності 
регуляторних актів на 2018 рік по Чабанівській сільській раді (Додаток 2).

3. Доручити виконкому Чабанівської сільської ради оприлюднили дане 
рішення на дошці об’яв у сільській раді та на сайті Новоайдарської РДА в 
десятиденний термін з дня його прийняття та провести обговорення цих 
питань у термін 1 місяць.

4. Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну 
комісію при сільській раді “3 питань економічного і соціального розвитку 
бюджету, фінансів комунальної власності

О.І. Кочерга



Додаток 2

до рішення сесії № 17/10 

від 08.12.2017 року

План-графік
проведення відстеження результативності регуляторних; актів 

на 2018 рік по Чабанівській сільській раді

Назва регуляторного акту

Базове відстеження

План/дата Дата

проведення оприлюд

нення

Повторне відстеження

План/дата

проведення

Дата

оприлюд

нення

Періодичне відстеження

План/да

проведе

та

ння

Дата

оприлюд

нення

Про затвердження місцевих 
податків і зборів на території 
Чабанівської сільської ради на 
2018 рік

II квартал 

2018 року

II квартал 

2018 року

II квартал 

2019 року

II квартал 

2019 року

II квартал 

2021 року

II квартал 

2021 року

Про затвердження порядку 
присвоєння та зміни поштових 
адрес об'єктам нерухомого майна, 
найменування або перейменування 
вулиць на території Чабанівської 
сільської ради

III квартал 

2018 року

III квартал 

2018 року

III квартал 

2019 року

III квартал 

2019року

III квартал 

2021 року

III квартал 

2021 року

Про затвердження положення про 
виявлення, облік, використання, 
відчуження безхазяйного майна та 
відумерлої спадщини на території 
Іабанівської сільської ради

III кваї 

2018

ртал

року;

III квартал 

2018 року

Про оренду комунального майна, 
що перебуває у власності 
територіальних громад 
Чабанівської сільської ради

III квартал 

2018 року

II квартал 
20Н р.

III квартал 

2018 року

«Про правила благоустрою 
території населених пунктів 
Чабанівської сільської ради».

; і

І квартал 
2018р.

II квартал 
2019 р.

«Про пайову участь замовників у 
розвитку інфраструктури 
населених пунктів 
Чабанівської сільської ради».

І квартал 
20187 р.

-""ІЛ.ДубравінаСекретар Чабанівської сільської ради


