
                                                                                                                                          Затверджено 

                                                                   рішення Богородчанської селищної ради 

                                                                   від 15.12.2020 року № 57-2/2020 

 

 

                                                         ПЛАН 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Богородчанської                                                       

селищної ради на 2021 році 

 

№ 

п/н 

Назва проекту 

регуляторного 

акту 

Мета прийнятого 

проекту 

регуляторного акту 

Термін 

підготовки 

регуляторного 

акту 

Відповідальний  

за розробку 

проекту 

регуляторного 

акту 

1               2                3              4           5 

1.   Про 

затвердження 

Порядку оренди 

комунального 

майна 

Богородчанської 

селищної 

територіальної 

громади  

Врегулювання 

процедури 

передачі 

комунального 

майна у оренду 

відповідно до 

нового ЗУ «Про 

оренду 

державного та 

комунального 

майна 

 

 

 

Перший 

квартал 2021 

р.  

Юридичний 

відділ апарату 

селищної ради 

 

 

2. 

 

Про затвердження 

Положення щодо 

конкурсного 

відбору суб’єктів 

оціночної 

Приведення  у 

відповідність 

механізму відбору 

суб’єктів оціночної 

діяльності для 

здійснення 

Перший 

квартал 2021 

р. 

Юридичний 

відділ апарату 

селищної ради 

 



діяльності для 

здійснення 

незалежної оцінки 

вартості 

комунального 

майна 

Богородчанської 

селищної 

територіальної 

громади  

незалежної оцінки 

вартості майна 

 

3. Про 

затвердження 

Методики 

розрахунку та 

порядок 

використання 

плати за оренду 

комунального 

майна 

Богородчанської 

селищної 

територіальної 

громади  

Створення єдиного 

організаційно-

економічного 

механізму 

справляння плати за 

оренду 

Перший 

квартал 2021 

р. 

Юридичний 

відділ апарату 

селищної ради 

 

 

4. Про затвердження 

Примірного 

договору оренди 

комунального 

майна 

Богородчанської 

селищної 

територіальної 

громади  

Створення єдиного 

підходу для 

орендодавців майна 

спільної власності 

територіальної 

громади  селища  

при укладенні 

договорів оренди 

Перший 

квартал 2021 

р. 

Юридичний 

відділ апарату 

селищної ради 

 

5. Про затвердження 

Правил 

благоустрою 

Створення умов 

щодо захисту і 

відновлення 

сприятливого для 

життєдіяльності 

людини довкілля 

 

Другий 

квартал 2021 

р. 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

інфраструктури 



6. Про  затвердження 

порядку продажу 

алкогольних 

напоїв після 22 год 

00 хв 

Відповідно до вимог 

статті 15-3 Закону 

України «Про 

державне 

регулювання 

виробництва і обігу 

спирту етилового, 

коньячного і 

плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів» визначає, 

що сільські, селищні 

та міські ради в 

межах відповідної 

адміністративної 

території можуть 

встановлювати 

заборону продажу 

алкоголю 

суб’єктами 

господарювання у 

визначений згідно їх 

рішення час доби; 

Другий 

квартал 2021 

р. 

Юридичний 

відділ апарату 

селищної ради 

 

7. Про затвердження 

порядку 

розміщення 

зовнішньої 

реклами у громаді 

Метою 

впровадження 

Порядку є 

уніфікація всіх 

процедур з питань 

розміщення 

зовнішньої реклами 

Другий квартал 

2021 р. 

Юридичний 

відділ апарату 

селищної 

ради 

 

 

 


