
План  

діяльності Конотопської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік 

 

№ 

з/ч 
Вид Назва 

Обґрунтування необхідності 

прийняття 

Строк 

підготовки 

Підрозділ  

відповідальний  

за розробку 

 

1. Рішення  

міської ради 

Про затвердження 

регламенту Центру 

надання адміністративних 

послуг Конотопської 

міської ради 

Приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства регламенту  

Центру надання адміністративних 

послуг Конотопської міської ради 

ІІІ-ІV 

квартали 

2020 року 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міської ради 

2. Рішення  

міської ради 

Про обмеження реалізації 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, 

пива (крім безалкогольного) 

в закладах торгівлі на 

території Конотопської 

міської об’єднаної 

територіальної громади  

Впорядкування у місті роздрібної 

торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями, пивом 

(крім безалкогольного) 

ІІІ-ІV 

квартали 

2020 року 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

3. Рішення  

міської ради 

Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках 

Конотопської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

Приведення у відповідність до вимог 

діючого законодавства Правил 

торгівлі на ринках 

ІІІ-ІV 

квартали 

2020 року 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

4. Рішення  

міської 

ради 

Про заборону на території 

Конотопської об’єднаної 

територіальної громади 

реалізації та використання 

штучних квітів,  

Захист навколишнього природного 

середовища та збереження довкілля 

від негативного впливу та 

забруднення штучними пластиковими 

квітами, іншими ритуальними 

ІІІ-ІV  

квартали 2020 

року 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 



інших ритуальних товарів, 

виготовлених з пластику 

товарами, виготовленими з пластику 

5. Рішення  

міської 

ради  

Про затвердження Правил 

розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на 

території Конотопської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

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   

IІІ-IV  

квартали 2020 

року 

Відділ містобудування 

та архітектури 

Конотопської міської 

ради 

6. Рішення  

міської 

ради 

Про затвердження 

Положення про облік, 

використання та 

відчуження 

безгосподарного майна та 

від умерлої спадщини 

Конотопської міської 

об’єднаної територіальної  

громади  

 

Вдосконалення механізму та 

врегулювання відносин, пов’язаних із 

виявленням, збереженням, визнанням, 

відчуженням спадщини від умерлої та  

безгосподарного майна, передачі 

такого майна до  комунальної 

власності Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

Приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

IІІ-IV 

квартали 

2020 року 

Відділ комунального 

майна Конотопської 

міської ради 

7. Рішення  

міської 

ради 

Про порядок надання в 

оренду майна, що 

належить до комунальної 

власності Конотопської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вдосконалення правового 

регулювання орендних відносин та 

підвищення ефективності 

використання майна, що  належить до 

комунальної власності Конотопської 

міської об’єднаної територіальної 

громади, шляхом передачі фізичним і 

юридичним особам у оренду. 

Приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства 

ІІ-ІІІ квартал 

2020 року 

Відділ комунального 

майна Конотопської 

міської ради 

8. Рішення  Про затвердження Вдосконалення правового ІІІ-IV Відділ комунального 



міської 

ради 

Положення про порядок 

продажу об’єктів 

комунальної власності 

Конотопської міської 

об’єднаної територіальної 

громади територіальної 

громади. 

 

регулювання відносин, пов’язаних з 

продажем об’єктів комунальної 

власності 

Конотопської міської об’єднаної 

Приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

квартали 

 2020 року 

майна Конотопської 

міської ради 

9. Рішення  

міської 

ради 

Про наглядові ради 

комунальних підприємств 

Конотопської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

Приведення у відповідність до норм 

чинного законодавства: частина 7 

статті 78 Господарського Кодексу 

України; Постанови КМУ «Деякі 

питання управління державними 

унітарними підприємствами та 

господарськими товариствами, у 

статутному капіталі яких більше 50 

відсотків акцій (часток) належать 

державі» 

ІІІ-IV 

квартали 

2020 року 

Відділ комунального 

майна Конотопської 

міської ради 

 

 


