
                            
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Дев’ята сесія 

Перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

03 грудня  2021 р.             смт Ємільчине № 1484 

 

Про затвердження плану діяльності  

з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік 

 

 

  

       

               Керуючись статтями 7,13,32 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення дотримання встановлених законом вимог 

до підготовки, розгляду та прийняття проєктів регуляторних актів, належного планування 

діяльності Ємільчинської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів об’єднаної 

територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної з питань   

планування,   фінансів,   бюджету   та   комунальної  власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік згідно з 

додатком. 

2. Виконавчому комітету Ємільчинської селищної ради оприлюднити рішення на офіційному 

сайті селищної ради в 5-денний термін з дня його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відповідальну комісію селищної ради з питань 

реалізації державної регуляторної політики та на відділ економічного розвитку, інвестицій, 

транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                                                            Сергій ВОЛОЩУК  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 

рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 

 

 

 



                                                                                                                   Додаток 

                                                                                                                   до рішення селищної ради 

                                                                                                                   від 03.12.2021р. №1484  

                                                                                         
 ПЛАН  ДІЯЛЬНОСТІ 

Ємільчинської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

 на 2022 рік 

№ 

п/п 

Вид 

регуляторного 

акту 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Ціль 

прийняття 

Строки 

підготовки 

проекту 

Відповідальні 

за розробку 

регуляторного 

акту 

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення сесії 

Ємільчинської 

селищної ради 

Про затвердження 

Правил благоустрою на 

території Ємільчинської 

селищної ради 

Виконання 

вимог Закону 

України «Про 

благоустрій 

населених 

пунктів», 

упорядкування 

відносин у 

сфері 

благоустрою 

І-ІІ квартал 

2022 року 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій, 

транспорту, 

комунальної 

власності  

 селищної ради, 

головний 

спеціаліст з 

містобудування, 

архітектури, 

будівництва, ЖКГ, 

юридичний відділ 

селищної ради 

2. Рішення сесії 

Ємільчинської 

селищної ради 

Про затвердження 

Положення про порядок 

розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Ємільчинської селищної 

ради 

Створення 

єдиного 

механізму для 

врегулювання 

питання щодо 

розміщення 

зовнішньої 

реклами; 

збільшення 

надходження 

коштів до 

селищного 

бюджету 

І-ІІ квартал 

2022 року 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій, 

транспорту, 

комунальної 

власності  

 селищної ради, 

головний 

спеціаліст з 

містобудування, 

архітектури, 

будівництва, ЖКГ, 

юридичний відділ 

селищної ради 

3. Рішення сесії 

Ємільчинської 

селищної ради 

Про затвердження 

Методики розрахунку 

орендної плати за оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності  

Ємільчинської селищної 

ради 

Створення 

єдиного 

організаційно- 

економічного 

механізму 

справляння і 

використання 

плати за 

оренду майна 

комунальної 

власності 

селищної ради 

ІІ-ІІІ квартал 

2022 року 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій, 

транспорту, 

комунальної 

власності  

Ємільчинської 

селищної ради,  

юридичний відділ 

селищної ради 

 

Секретар ради                                                                    Інна ОСТАПЧУК 


