
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  «____» ____________20__ р.    Баштанка                            № __________ 

 

Про   внесення  змін до Плану діяльності  
з   підготовки     проектів    регуляторних  
актів      Баштанської    міської   ради   на   

2020  рік, затвердженого розпорядженням  
міського голови  від 12.06.2020 р. №89-р 

 

  Керуючись частиною 2, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 7, ст. 32 Закону 

України № 1160-IV від 11 вересня 2003 року «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України № 

466-IX від 16.01.2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», враховуючи 

затвердження місцевих податків та зборів на 2021 рік, а також можливість 

прийняття Порядку передачі в оренду комунального майна без застосування 

процедури прийняття регуляторного акту, у зв’язку з доповненням переліку 

проєктів рішень, 

з о б о в’ я з у ю: 
 

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Баштанської міської ради  на 2020 рік,  затвердженого розпорядженням  

міського голови від а саме додаток до рішення  викласти в новій редакції 

(додається).  

  



2. Відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 

забезпечити оприлюднення даного розпорядження  на офіційному сайті міської 

ради  в 10-денний  термін  з дня його підписання. 

 

3. Відповідальним підрозділам за розробку проєктів регуляторних актів 

забезпечити процедуру прийняття регуляторних актів у відповідності з 

вимогами чинного законодавства та відповідно  до внесених змін до Плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Баштанської   міської   

ради  на 2020 рік. 

 

Міський голова                                                                                Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  
 «____»_________2020р. №_____ 

 

План 

діяльності Баштанської міської ради з   підготовки проєктів регуляторних актів  на 2020 рік 

  

 № п/п Назва проєкту регуляторного акту Ціль прийняття регуляторного акту Термін розробки 
регуляторного акту 

Найменування підрозділу 
відповідального за розробку 

проєкту 

1. Правила благоустрою населених 
пунктів Баштанської територіальної 

громади 

Встановлення або врегулювання 
прав та обов’язків учасників 

правовідносин у сфері благоустрою 
населених пунктів, визначення 

комплексу заходів, необхідних для 
забезпечення чистоти і порядку, та 

загальнообов’язкових вимог та 
норм, за порушення яких 

передбачено відповідальність 

IV квартал 

Юридичний відділ 
Баштанської міської ради 

2. Порядок встановлення земельних 
сервітутів для розміщення об’єктів 

інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури та 

зв’язку  

Вдосконалення обліку земельних 

ділянок через  встановлення 
платного сервітутного 

використання з метою поповнення 
дохідної частини міського бюджету 

IV квартал Відділ з питань земельних 
відносин  

та охорони навколишнього 
середовища                                                

Баштанської міської ради 



3. Положення про оренду  земельних 
ділянок комунальної власності на 
території Баштанської об’єднаної 

територіальної громади 

Визначення єдиних умов укладення 

та оформлення договорів оренди 
(суборенди) землі. Регламент 

організаційних відносин, повязаних 
з оформленням оренди (суборенди) 

землі та порядок укладання, 
реєстрації, внесення змін, 

припинення дії, розірвання, 
поновлення договорів оренди та 

суборенди 

IV квартал 

Відділ з питань земельних 
відносин  

та охорони навколишнього 
середовища Баштанської 

міської ради 

4. Про затвердження Тимчасового 

порядку щодо встановлення меж зони 

дії особистого сервітуту під 

тимчасовими об’єктами для здійснення 

підприємницької діяльності 

З метою оформлення 
правовстановлюючих документів 

на землю під розміщення 
тимчасових об’єктів торговельного, 
побутового, соціальнокультурного 

чи іншого призначення, запобігання 
проявам недобропорядної 

конкуренції в сфері господарської 
діяльності, раціонального 

використання земель комунальної 
власності 

IV квартал 

Відділ з питань земельних 
відносин  

та охорони навколишнього 
середовища Баштанської 

міської ради 

 

Начальник юридичного відділу                                                                                                                                       Ольга СИТНІК 

 


