
 

УКРАЇНА 

 

 КОВПИТСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я   

(вісімнадцята  сесія сьомого    скликання) 

 

від  08 листопада 2018 року 

с. Ковпита  

 

Про затвердження плану з підготовки  

проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

       Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статей 7 та 13 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності", з метою 

планування діяльності Ковпитської  сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на наступний календарний рік сільська  рада вирішила: 

 

1. Затвердити план діяльності  Ковпитської сільської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік (додається).  

 

 2. Це рішення   офіційно  оприлюднити на сайті Чернігівської районної 

ради Чернігівської області. 

 

        3. Контроль  за  виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

з питань бюджету, фінансів  та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             А.А.Печерна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н 

діяльності Ковпитської сільської ради  з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

 
№ 

з/п 

Вид 

проекту 
Назва проекту 

Ціль 

прийняття 

Строк 

підготовки 

Розробник 

проекту 
Примітки 

       

 

 

 

 

                                              ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                                    рішенням  18  сесії сільської ради  

                                                                   7  скликання  

                                                                                  від 08 листопада 2018 року  

П Л А Н 

діяльності Ковпитської сільської ради  з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

№ 

п/п 

Вид 

проекту 

Назва проекту Мета прийняття Строк 

підготовки 

Розробник 

проекту 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення  Про порядок залучення 

та використання коштів 

замовників для розвитку 

інженерно-транспортної 

інфраструктури 

населених пунктів 

Ковпитської сільської 

ради 

Сприяння розвитку 

інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

населених пунктів 

сільської ради 

 

Протягом  

року        

Ковпитська 

сільська 

рада            

 

 

2 

 

 

 

 

 

Рішення Про встановлення 

тарифів на виробництво, 

транспортування, та 

послуги з 

централізованого 

опалення по ТОВ ім. 

Тищенка 

Оптимізація тарифів на 

послуги, виробництво, 

транспортування і 

постачання теплової 

енергії та послуги з 

централізованого 

опалення. 

Протягом  

року 

Ковпитська 

сільська 

рада 

4 Рішення  Про надання дозволу на 

розміщення об’єктів 

благоустрою, будівель і 

споруд побутового, 

торгівельного та іншого 

призначення на території 

сільської ради 

Сприяння розвитку 

мережі  та якості 

надання послуг для  

населення 

Протягом  

року 

Ковпитська 

сільська 

рада 



5 Рішення Проект рішення сільської 

ради «Про встановлення 

місцевих податків і 

зборів на 2020 рік» 

Встановлення місцевих 

податків і зборів на  

2020 рік 

ІІ квартал 

2019 року 

Виконком 

сільської 

ради 

 

Секретар  сільської ради         Н.В. Пустовойт  

 

 

 
 


