
 

                                                ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту рішення Богородчанської  селищної ради 

 «Про   Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду 

комунального майна Богородчанської селищної територіальної громади » 

 

       Проект рішення селищної ради розроблений  юридичним  відділом апарату  

селищної ради відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», «Про оренду  державного та комунального майна», з метою правового 

забезпечення процесу управління і внесення плати за використання 

комунального майна, удосконалення єдиного економічного механізму 

розрахунку орендної плати та збільшення доходів селищного бюджету, 

організацій, установ. 

   Згідно вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого 

проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу 

надаються фізичними та юридичними особами, їх об´єднаннями розробникові 

цього проекту. 

    Зауваження та пропозиції до проекту рішення селищної ради приймаються 

розробником протягом місця з дня оприлюднення. 

 

Адреса розробника: 

cмт. Богородчани, 

вул.Шевченка,66 

тел.2-24-73  

е-mail:stasiv_volodymyr@ukr.net 

 

     

 

 

 



 

                                             ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту рішення Богородчанської  селищної ради 

 «Про   затвердження Примірного договору оренди  комунального майна 

Богородчанської  селищної територіальної громади» 

 

       Проект рішення селищної ради розроблений  юридичним  відділом апарату  

селищної ради відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», «Про оренду  державного та комунального майна», з метою  

створення єдиного підходу для орендодавців майна спільної власності 

територіальної громади селища при укладанні договорів оренди, належного 

правового оформлення орендних правовідносин. 

   Згідно вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого 

проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу 

надаються фізичними та юридичними особами, їх об´єднаннями розробникові 

цього проекту. 

    Зауваження та пропозиції до проекту рішення селищної ради приймаються 

розробником протягом місця з дня оприлюднення. 

 

Адреса розробника: 

cмт. Богородчани, 

вул.Шевченка,66 

тел.2-24-73  

е-mail:stasiv_volodymyr@ukr.net 

 

     

 

 

 

 



 

                                                  ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту рішення Богородчанської  селищної ради 

 «Про затвердження Правил благоустрою території Богородчанської 

селищної територіальної громади 

 

       Проект рішення селищної ради розроблений  юридичним  відділом апарату  

селищної ради відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», «Про благоустрій населених пунктів», "Про органи самоорганізації 

населення", «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону 

культурної спадщини», з метою забезпечити  охорону прав і законних інтересів 

громадян  територіальної громади, фізичних та юридичних осіб, з реалізації 

напрямків, спрямованих на забезпечення належного, технічного, санітарного та 

екологічного стану благоустрою, їх збереження та створення сприятливих умов 

життєдіяльності в селищній територіальній громаді 

    Згідно вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого 

проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу 

надаються фізичними та юридичними особами, їх об´єднанн   ями розробникові 

цього проекту. 

    Зауваження та пропозиції до проекту рішення селищної ради приймаються 

розробником протягом місця з дня оприлюднення. 

 

Адреса розробника: 

cмт. Богородчани, 

вул.Шевченка,66 

тел.2-24-73  

е-mail:stasiv_volodymyr@ukr.net 

 

     

 

 


