
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцять перша  сесія VІІ скликання 

 
від  05.04.2018 р. №1018  

 
 

 
 
 
 
 

          Розглянувши клопотання начальників управління ЖКГ Мартинюка 
В.М., управління економіки Жиліна О.В. про внесення доповнення до Плану 
діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2018 рік затвердженого рішенням 18 сесії VІІ 
скликання від 30.11.2017р. №878, керуючись ч.1 ст.7 Закону України  “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” , 
п.7, ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Внести доповнення до плану  діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 
(додається). 
 
2. Секретарю міської ради (Вигівському В.В.)  в десятиденний термін після 
підписання  забезпечити оприлюднення даного  рішення в засобах масової 
інформації . 
  
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
  
          
Секретар міської ради                                                                   В.Вигівський       
Заступник міського голови                   О. Ясинецький 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради                                         О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська 
 

 
 

  Про доповнення до плану діяльності Коростенської 
міської ради та її виконавчого комітету з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2018 рік 



 
Додаток до рішення двадцять першої 
сесії Коростенської міської ради VII 
скликання від   05.04.2018р.  №1018 

 
 
 

Доповнення до плану 
діяльності  Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 
 
 

№ Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк 
підготовк
и проекту 

Орган, або 
підрозділ 

відповідальний за 
розроблення 

регуляторних 
актів 

1 Рішення 
Коростенської 
міської ради 

Про затвердження 
Правил благоустрою 

м.Коростеня» 

В зв’язку зі 
змінами в 
чинному 

законодавстві  

травень 
- червень 
2018 року 

 

ЖКГ, Інспекція з 
благоустрою міста 
Коростеня,  відділ 

архітектури, 
містобудування та 

земельних 
ресурсів 

виконавчого 
комітету 

Коростенської 
міської ради 

2 Рішення 
Коростенської 
міської ради 

Про внесення змін до 
рішення міської ради 
№969 від 22.02.2018р. 

«Про затвердження 
Порядку 

використання коштів 
міського бюджету для 

часткового 
відшкодування 

відсоткових ставок за 
кредитами, 
залученими 

суб’єктами малого і 
середнього 

підприємництва для 
реалізації бізнес-

проектів» 

Впорядкування 
умов часткового 
відшкодування 

відсоткових 
ставок 

Квітень 
- червень 
2018 року 

 

Управління 
економіки 

виконавчого 
комітету 

Коростенської 
міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Рішення 
Коростенської 
міської ради 

Порядок 
залучення, 

розрахунку розміру і 
використання  

коштів пайової участі 
у розвитку 

інфраструктури 
міста Коростень 

 

З метою 
удосконалення 

розрахунку 
розміру і 

використання 
коштів пайової 

участі 
замовників 

будівництва у 
створенні  
розвитку 

інженерно-
транспортної та 

соціальної 
інфраструктури 
міста Коростеня   

Квітень 
- 

червень 
2018  
року 

Відділ 
архітектури, 

містобудування та 
земельних 
ресурсів  

виконавчого 
комітету 

Коростенської 
міської ради 

 
 
 

Секретар міської ради                           В.Вигівський 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


