
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                                                              № 

  
Про внесення змін до 

Плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2019 рік 

 
З  метою  забезпечення передбачуваності державної регуляторної політики, керуючись 

ст.7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради 

 
ВИРІШИЛА: 
  
1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ради на 2019 

рік, затвердженого рішенням Музиківської сільської ради від 29 листопада 2018 року № 389, 
виключити з плану діяльності пункт 5 наступного змісту та замінити нумерацію пункту 6 на 5:  

5 Рішення 
сесії 
сільської 
ради 

Про затвердження 
регламенту відділу «Центр 
надання адміністративних 
послуг» Музиківської 
сільської ради 

Забезпечення 
можливості 
отримання 
суб’єктами 
господарювання 
та населенням 
адміністративних 
послуг у одному 
приміщенні у 
чітко встановленні 
строки, в 
комфортних 
умовах з 
мінімальними 
витратами часу на 
очікування 
прийому 
адміністраторами 
та державними 
реєстраторами  

І 
півріччя 

2019 
року 

Сектор з 
питань 
кадрової 
роботи, 
діловодства та 
звернень 
громадян  

 
2.Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ради на 2019 

рік, затвердженого рішенням Музиківської сільської ради від 29 листопада 2018 року № 389, 
доповнивши його пунктами 6-9 такого змісту: 
6 Рішення 

сесії 
сільської 
ради 

Положення про оренду майна 
Музиківської об’єднаної  
територіальної громади 

Врегулювання 
відносин оренди 

Липень 
2019 

Фінансово-
господарський 
відділ 



 

 

7 Рішення 
сесії 
сільської 
ради 

Типовий договір оренди 
нерухомого майна 
Музиківської об’єднаної  
територіальної громади 

Врегулювання 
відносин оренди 

Липень 
2019 

Фінансово-
господарський 
відділ 

8 Рішення 
сесії 
сільської 
ради 

Порядок організації та 
проведення конкурсів на 
право оренди 
майна Музиківської 
об’єднаної  територіальної 
громади 

Врегулювання 
відносин оренди 

Липень 
2019 

Фінансово-
господарський 
відділ 

9 Рішення 
сесії 
сільської 
ради 

Методика розрахунку 
орендної плати за майно 
Музиківської об’єднаної  
територіальної громади 

Врегулювання 
відносин оренди 

Липень 
2019 

Фінансово-
господарський 
відділ 

3.Оприлюднити дане рішення у десятиденний строк на офіційній сторінці Музиківської 
сільської ради в мережі Інтернет. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку (Голова Шнирук І.В.). 

 

 

 

Сільський голова                                                                    С.Н. Лейбзон 

 
  


