
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(друга сесія) 

 

РІШЕННЯ 

 
від 06 квітня 2017 року                                  с.Нижній Вербіж  

№101-ІІ/2017 

 

 

Про план діяльності сільської 

ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік 
 

Відповідно до  ст. 7, 13, 22 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності», з метою планування 

діяльності із прийняття рішень сільської ради, направлених на регулювання 

господарських відносин на території сільської ради, а також адміністративних 

відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання,   

керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2017 рік, що додається. 

2. Проекти регуляторних актів попередньо розглядати в постійних 

комісіях сільської ради відповідно до профілю їх діяльності та погоджувати із  

постійною комісією з питань промисловості, сільського господарства, 

підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського 

голову ОТГ Ярослава М’якущака. 

 

Сільський голова  ОТГ      Ярослав М’якущак 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням другої сесії 

Нижньовербізької сільської   

ради VІІ скликання 

06.04.2017 №101-ІІ/2017 

  

 

План діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 

2017 рік 

 
№ Вид та назва проекту Цілі  

прийняття 

Терміни  

підготовки 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

 

1 Рішення сільської ради 

«Про затвердження 

Порядку розміщення та 

демонтажу зовнішньої 

реклами на території 

Нижньовербізької ОТГ» 

Визначення порядку надання 

дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами, з метою 

поліпшення естетично-

художнього вигляду сіл, 

збереження історичного 

середовища, удосконалення 

правового регулювання 

порядку розміщення вивісок 

на території 

Нижньовербізької ОТГ 

Протягом  

року 

Постійна комісія з 
питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

2 Рішення сільської ради 

«Про затвердження 

Порядку залучення, 

розрахунку розміру і 

використання коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури на 

території Нижньовербізької 

ОТГ» 

З метою належного 

утримання та розвитку 

інженерно - транспортної та 

соціальної інфраструктури 

сіл 

Протягом 

року 

Постійна комісія з 

питань 

промисловості, 

сільського 

господарства, 
підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

3 Рішення сільської ради 

«Про затвердження 

Порядку розміщення 

тимчасових споруд під час 

проведення ярмарок, 

державних та місцевих 

заходів на строк 

проведення таких заходів у  

Нижньовербізькій ОТГ» 

Забезпечення дотримання 

чіткого порядку розміщення 

тимчасових споруд під час 

проведення ярмаркових 

заходів 

Протягом 

року 

Постійна комісія з 

питань 

промисловості, 

сільського 
господарства, 

підприємництва, 

транспорту і 

зв’язку, житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної 

власності 

 

 

 

Сільський голова  ОТГ      Ярослав М’якущак 


