
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

від 04.12.2019 № 7/71-4                                                            
       м. Покровськ           

 

 

Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів 

Покровської міської ради на 2020 рік 

 

 

 

 

Розглянувши листи відділу містобудування, архітектури та земельних відносин 

міської ради, житлово-комунального відділу Покровської міської ради, КП «Управління 

міського господарства», згідно з Законом України від 11 вересня 2003р №116-IV «Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» керуючись 

статтями 26, 59, 73 Закону України від 21 травня №1997р №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Покровської  

міської ради на 2020 рік (додається). 

2. Дане рішення опублікувати в Покровській регіональній масовій газеті «Маяк». 

3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ економічного 

аналізу і прогнозу міської ради (Каюн). 

 

 

 

В.п. міського голови                                       І. Сущенко 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення міської ради 

від 04.12.2019 № 7/71-4 
 

 

План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів  

Покровської  міської ради 

на 2020 рік 

 

 
№ 

з/п 

 

Вид 

 

Назва  
регуляторного акта 

 

Мета прийняття 

Назва органу, 

відповідальног
о за розробку 

проекту 

регуляторного 
акта 

 

Термін 
підготовк

и 

1. Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про 

конкурсний відбір 

суб'єктів оціночної 

діяльності для 

проведення експертної 

грошової оцінки 

земельних ділянок 

Встановлення 

незалежної експертної 

грошової оцінки для 

продажу земельних 

ділянок комунальної 

власності 

Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та земельних 

відносин  

І-IV 

квартал 

2020 

року 

2. Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку визначення 

обсягів пайової участі 

фізичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців або 

юридичних осіб в 

утриманні об’єктів 

благоустрою на 

території міста 

Покровськ 

Забезпечення 

збалансованого 

економічного і 

соціального розвитку 

міста, залучення 

власників об’єктів 

нерухомого майна, 

відмінного від земельної 

ділянки та тимчасових 

споруд в утриманні 

об’єктів благоустрою та 

визначення обсягів такої 

пайової участі  

Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та земельних 

відносин 

І-II 

квартал 

2020 

року 

3. Рішення 

міської ради 
Про затвердження 

Порядку виявлення, 

взяття на облік, 

збереження та 

використання 

безхазяйної 

нерухомої речі, 

визнання спадщини 

відумерлою та 

прийняття такого 

майна до 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади 

Для задоволення 

потреб територіальної 

громади в отриманні 

результату 

використання 

виявленої безхазяйної 

нерухомої речі та 

визнання спадщини 

відумерлою у м. 

Покровськ Донецької 

області 

КП 

«Управлінн

я міського 

господарст

ва» 

І-IV 

квартал 

2020 

року 



Покровської міської 

ради 

4. Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Методики розрахунку і 

порядку використання 

сплати за оренду майна, 

яке знаходиться в 

комунальній власності 

територіальної громади 

м. Покровська 

Підвищення 

ефективності 

використання майна, що 

належить до комунальної 

власності територіальної 

громади м. Покровська 

Житлово-

комунальний 

відділ 

I-IV 

квартал 

2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               І. Сущенко 


