
ПЛАН 

 діяльності виконавчого комітету Конотопської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

(затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.11.2018 №318) 
 

 

№ 

з/ч 
Вид Назва Обґрунтування необхідності прийняття 

Строк 

підготовки 

Підрозділ 

відповідальний  

за розробку 

1. Рішення  

виконкому 

міської ради  

Про затвердження 

норм водоспоживання 

для Конотопського 

будівельно-

монтажного 

експлуатаційного 

управління №5 

Встановлення норм водоспоживання для 

об’єктів соціально-побутового 

призначення, що користуються водою із 

системи водопостачання Конотопського 

будівельно-монтажного експлуатаційного 

управління №5 по пункту водопостачання 

м.Конотоп, у разі відсутності приладів 

обліку відпущеної  води 

І-ІІ 

квартали 

2019 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Конотопської міської 

ради 

2. Рішення  

виконкому 

міської ради  

Про затвердження 

норм водоспоживання 

для Комунального 

підприємства 

виробничого 

управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Встановлення норм водоспоживання для 

об’єктів соціально-побутового 

призначення, що користуються водою із 

системи водопостачання Комунального 

підприємства виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного 

господарства, у разі відсутності приладів  

обліку відпущеної  води 

І-ІІ 

квартали 

2019 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Конотопської міської 

ради 

3. Рішення  

виконкому 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про 

порядок провадження 

торговельної 

діяльності та надання 

послуг в сфері побуту 

і ресторанного 

господарства на 

території м.Конотоп 

Перегляд діючого порядку провадження 

торгівельної діяльності та надання послуг 

населенню на території м.Конотоп, з 

врахуванням рекомендацій координаційної 

ради з питань розвитку підприємницької 

діяльності на території м.Конотоп  

ІІ-ІІІ 

квартали 

2019 року 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 



4. Рішення  

виконкому 

міської ради 

Про організацію 

пасажирських 

перевезень 

автомобільним 

транспортом на 

міських маршрутах 

загального 

користування 

Приведення у відповідність до вимог 

діючого законодавства порядку проведення 

конкурсів з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального 

користування 

І-ІІ 

квартали 

2019 року 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

5. Рішення  

виконкому 

міської ради 

Про затвердження 

порядку встановлення 

тарифів на житлово-

комунальні послуги у 

м.Конотоп 

Приведення у відповідність діючого 

порядку до вимог Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» 

ІІ-ІІІ 

квартали 

2019 року 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

Доповнення до плану  

(затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018 №355) 

6. Рішення  

виконкому 

міської ради 

Про затвердження 

конкурсної 

документації та інші 

організаційні питання 

проведення конкурсу 

з призначення 

управителів 

багатоквартирних 

будинків у місті 

Конотопі 

Дотримання вимог чинного законодавства 

щодо підготовки та проведення в 

установленому порядку конкурсу з 

призначення управителів багатоквартирних 

будинків у місті Конотопі 

І-ІІ 

 квартал 

2019 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Конотопської міської 

ради 

 

 

 

 

План діяльності Конотопської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік  

(затверджений рішенням міської ради від 29.11.2018 (7 скликання 30 сесія)) 

 
 

№ 

з/ч 
Вид Назва Обґрунтування необхідності прийняття 

Строк 

підготовки 

Підрозділ  

відповідальний  



за розробку 

1. Рішення 

міської ради  

Про встановлення 

місцевих податків і 

зборів 

Приведення діючого рішення міської 

ради у відповідність до вимог 

Податкового кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України 

від 24.05.2017 №483  

І-ІІІ  

квартали 

2019 року 

Фінансове управління 

Конотопської міської 

ради 

2. Рішення  

міської 

ради 

Про затвердження 

Правил розміщення 

об’єктів зовнішньої 

реклами на території 

м.Конотоп 

Відсутність відповідного нормативно-

правового акта на місцевому рівні. 

Врегулювання питань щодо надання 

дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами; посилення  

контролю за розміщенням об’єктів 

зовнішньої реклами 

І-ІІ  

квартали 

2019 року 

Відділ містобудування 

та архітектури 

Конотопської міської 

ради 

3. Рішення 

міської ради 

Про обмеження 

реалізації алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, пива (крім 

безалкогольного) в 

закладах торгівлі на 

території м.Конотоп 

Реалізація повноважень відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо надання органам місцевого 

самоврядування повноважень 

встановлювати обмеження продажу 

пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових» 

ІІ-ІІІ 

квартали 

2019 року 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

4. Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку утворення, 

організації діяльності та 

ліквідації Наглядової 

ради комунального 

підприємства, 

заснованого на власності 

територіальної громади 

м.Конотоп  

Забезпечення прозорості, законності 

діяльності комунальних підприємств та 

підвищення ефективності управління  

ІІ-ІІІ 

квартали 

2019 року 

Відділ комунального 

майна Конотопської 

міської ради 

5. Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Положення про облік, 

Вдосконалення механізму та 

врегулювання відносин, пов’язаних із 

ІІ-ІІІ 

квартали 

Відділ комунального 

майна Конотопської 



використання та 

відчуження 

безгосподарного майна 

та відумерлої спадщини 

у м.Конотоп 

виявленням, збереженням, визнанням, 

відчуженням спадщини відумерлої та 

безгосподарного майна, передачі такого 

майна до комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп та 

його ефективного використання 

2019 року міської ради 

6. Рішення   

міської 

ради 

Про порядок надання в 

оренду майна, що 

належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

м.Конотоп 

Вдосконалення правового регулювання 

орендних відносин та забезпечення 

підвищення ефективності майна, що 

належить до комунальної власності 

територіальної громади містам 

Конотоп, шляхом передачі його в 

оренду фізичним та юридичним особам 

ІІ-ІІІ 

квартали 

2019 року 

Відділ комунального 

майна Конотопської 

міської ради 

Доповнення до плану 

(затверджені міської ради від 21.12.2018 (7 скликання 32 сесія)) 

7. Рішення  

міської ради 

Про затвердження 

Правил утримання і 

поводження з 

тваринами на території 

міста Конотоп 

 

Врегулювання відносин у сфері 

поводження з тваринами, забезпечення 

відповідного санітарного, екологічного 

та епізоотичного стану території міста 

Конотоп 

І-ІІ 

 квартали  

2019 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Конотопської міської 

ради 

 

Доповнення до плану 

(затверджені рішенням міської ради від 04.04.2019 (7 скликання 36 сесія)) 

8. Рішення  

міської ради 

Про затвердження 

регламенту Центру 

надання 

адміністративних послуг 

Приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства регламенту  

Центру надання адміністративних 

послуг міської ради 

ІІ-ІІІ 

 квартал 2019 

року 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради  

 

 


