
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 2 сесії VIII скликання 

від 15.12.2020 №58-2/VIII 

(зі змінами) 

 

 
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

 
 

 
№ 

з/п 

 
Вид проекту 

 
Назва проекту 

 
Мета 

прийняття 

 
Термін 

підготовк 

и 

 
Розробник 

проекту 

1 Рішення виконавчого 

комітету 

Корюківської 

міської ради 

Про 

затвердження 

Порядку 

проведення 

конкурсу з 

визначення 

виконавця послуг 

з вивезення 

побутових 

відходів на 

території 

населених 

пунктів 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

Визначення 

вимог до 

вивезення 

твердих 

побутових 

відходів, 

режиму 

роботи 

надавача 

послуг, 

процедури 

підготовки та 

проведення 

конкурсу по 

визначенню 

надавача 

послуг з 

вивезення 

твердих 

побутових 

відходів на 

території 

населених 

пунктів 

Корюківської 

міської ради 

та визначення 

Січень - 

лютий 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

та її 

виконкому 



   виконавця 

послуг з 

вивезення 

побутових 

відходів 

  

2 Рішення 

Корюківської міської 

ради 

Про 

затвердження 

Правил торгівлі 

на ринках на 

території 

населених 

пунктів 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

Забезпечення 

законності 

здійснення 

господарської 

діяльності 

ринків та 

підприємниць 

кої діяльності 

суб’єктів 

господарюван 

ня, які 

торгують на 

ринках 

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат 

Корюківськ 

ої міської 

ради 

3 Рішення 

Корюківської міської 

ради 

Про затвердження 
Правил 

благоустрою, 

забезпечення 

чистоти, порядку 

утримання і 

прибирання 

вуличних, 

дворових 

територій, парків, 

скверів та 

додержання тиші 

в громадських 

місцях населених 

пунктів 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

Встановлення 

вимог щодо 

благоустрою 

території 

громади, 

містять 

загальнообов’ 

язкові норми, 

що регулюють 

належне 

утримання та 

раціональне 

використання 

території 

громади 

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат 

Корюківськ 

ої міської 

ради 

4 Рішення 

Корюківської міської 

ради 

Про затвердження 

типової форми 

Забезпечення 

законності 

здійснення 

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат 

Корюківськ 



  договору оренди 

майна 

договірних 

відносин 

щодо передачі 

в оренду 

майна міської 

комунальної 

власності 

 ої міської 

ради 

5 Рішення 

Корюківської міської 

ради 

Про встановлення 

місцевих податків 

і зборів 

Дотримання 

норм 

податкового 

та 

бюджетного 

законодавства 

в галузі 

встановлення 

місцевих 

податків та 

зборів 

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат 

Корюківськ 

ої міської 

ради 

6 Рішення 
Корюківської міської 
ради 

Про затвердження 
порядку 
присвоєння та 
зміни поштових 
адрес об’єктам 
нерухомого майна 
на території 
населених пунктів 
Корюківської 
міської 
територіальної 
громади 

Приведення у 
відповідність до 
діючого 
законодавства 
адресного 
господарства 

Протягом 
року 

Виконавчий 
апарат 
міської ради 

7 Рішення 
Корюківської міської 
ради 

Про порядок 
розроблення, 
затвердження та 
виконання міських 
цільових програм 

Забезпечення 
підготовки 
міських 
цільових 
програм, 
покращення 
контролю за 
належним їх 
виконанням та 
підвищення 
ефективності 
виконання 
програм 
соціально-

Протягом 
року 

Виконавчий 
апарат, 
виконавчі 
органи 
міської ради 



економічного 
розвитку 
громади 

8  Рішення 
Корюківської міської 
ради 

Про затвердження 
методики 
розрахунку 
орендної плати за 
комунальне майно 
Корюківської 
міської 
територіальної 
громади 

Розрахунок 
орендної плати 
за 
користування 
комунальним 
майном 
територіальної 
громади з 
врахуванням 
введення 
нового порядку 
передачі в 
оренду 
державного та 
комунального 
майна 

ІІ півріччя 
2021 року 

Виконавчий 
апарат, 
виконавчі 
органи 
міської ради 

 


