
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять п’ята  сесія VІ скликання 
 

від  28.08.2014 р. №1563 
 
 
 
 

 
 
 
 

             Керуючись ч.1 ст.7 Закону України  “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  та п.7, ч.1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити доповнення до плану  діяльності Коростенської міської ради та 
її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік 
(додається). 
 
2. Секретарю міської ради (Ходаківському В.)  в десятиденний термін 
оприлюднити це рішення в засобах масової інформації . 

 
 

 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                     В.Ходоківський 
 
Заступник міського голови                                                                             О.Ясинецький 
 
Начальник юридичного відділу                                                                      Т. Камінська 
 
 
 
 
 
 
 

    Про затвердження доповнення до 
плану діяльності Коростенської 
міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік. 
 



Додаток  
 до рішення 35 сесії Коростенської 

міської ради VI  скликання від 
28.08.14р. №1563 

 
Доповнення до плану 

діяльності  Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік 

 
 

№
п/
п 

Вид 
проекту 

Назва проекту Ціль прийняття Строк 
підготов

ки 
проекту 

Орган, або 
підрозділ 

відповідальн
ий за 

розроблення 
регуляторних 

актів 
1 Рішення 

міської 
ради 

Порядок 
визначення та 
відшкодування 
Коростенській 
міський раді  

збитків, 
заподіяних 

внаслідок  не 
оформлення 

правовстановлюю
чих документів на 

землю та 
неодержання 

плати за оренду 
земельних 

ділянок  

З метою 
приведення у 

відповідність до 
чинного 

законодавства 
України 

Серпень 
Листопа

д 
грудень  

2014 
року 

Відділ 
архітектури, 

містобудуванн
я та земельних 

ресурсів 
виконавчого 

комітету 
Коростенської 
міської ради 

2 Рішення 
міської 

ради 

Порядок передачі 
земельних ділянок 

у власність 
фізичним особам у 

м.Коростені 

Регулювання 
земельних 
відносин у 

м.Коростені, 
забезпечення 
доцільного, 

економічного та 
ефективного 

використання і 
розпорядження 

землями 
територіальної 

громади 
м.Коростеня 

 

Серпень-
листопа
д 2014р. 

Відділ 
архітектури, 

містобудуванн
я та земельних 

ресурсів 
виконавчого 

комітету 
Коростенської 
міської ради 



3 Рішення 
міської 

ради 

Порядок залучення 
коштів замовників 

(інвесторів) у 
розвиток інженерно 

- транспортної та 
соціальної 

інфраструктури 
м.Коростеня 

Стимулювання 
інвестиційної 

діяльності, 
створення 

сприятливих умов 
для залучення 
інвестицій у 

розвиток 
соціальної 

інфраструктури, 
забезпечення 
перспективи 

забудови міста, 
впорядкування 

процедури 
визначення 

розміру пайової 
участі замовників 

(інвесторів) у 
розвитку 

інженерно-
транспортної та 

соціальної 
інфраструктури 

м.Коростеня 

Серпень-
листопа
д 2014р. 

Відділ 
архітектури, 

містобудуванн
я та земельних 

ресурсів 
виконавчого 

комітету 
Коростенської 
міської ради 

 
 

Секретар міської ради               В.Ходаківський 


