
План діяльності Конотопської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2021 рік 
 

№ 

з/ч 
Вид Назва 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

Строк підготовки 
Підрозділ відповідальний  

за розробку 

1. 

Рішення  

міської 

ради 

Про заборону розміщення 

магазинів «Секонд Хенд» в не 

житлових приміщеннях 

багатоповерхових житлових 

будинків на території 

Конотопської міської  

територіальної громади 

відповідно до вимог 

передбачених ДБН В.2.2.-

15:2019 «Житлові будинки. 

Основні положення» 

 

Усунення негативного 

впливу формальдегіду 

на здоров’я 

мешканців 

багатоповерхових 

житлових будинків в 

яких на першому 

поверсі розміщені 

магазини «Секонд 

Хенд» 

І-ІІ квартали 

 2021 року 

Відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької 

діяльності 

2. 

Рішення  

міської 

ради 

Про обмеження реалізації 

алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, пива (крім 

безалкогольного) в закладах 

торгівлі на території 

Конотопської міської 

територіальної громади 

 

 

Впорядкування 

роздрібної торгівлі 

алкогольними, 

слабоалкогольними 

напоями, пивом (крім 

безалкогольного) на 

території 

Конотопської міської 

територіальної 

громади 

І-ІІ квартали  

2021 року 

Відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької 

діяльності 

 

3. 

Рішення  

міської 

ради 

Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках Конотопської 

міської територіальної громади 

Приведення у 

відповідність до норм 

діючого 

законодавства Правил 

торгівлі на ринках 

 

І-ІІ квартали  

2021 року 

Відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької 

діяльності 



4. 

Рішення  

міської 

ради 

Про заборону на території 

Конотопської міської 

територіальної громади 

реалізації та використання 

штучних квітів, інших 

ритуальних товарів, 

виготовлених з пластику 

Захист 

навколишнього 

природного 

середовища та 

збереження довкілля 

від негативного 

впливу та 

забруднення 

штучними 

пластиковими 

квітами, іншими 

ритуальними 

товарами, 

виготовленими з 

пластику 

 

І-ІІ квартали  

2021 року  

Відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької 

діяльності 

5. 

Рішення  

міської 

ради 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.11.2008 

«Про встановлення коефіцієнтів 

по визначенню розміру 

орендної плати» 

Підвищення розміру 

орендної плати для 

суб’єктів 

господарювання, 

діяльність яких 

пов’язана із 

виробництвом, 

розподіленням газу та 

технічним 

обслуговуванням 

відповідних газових 

мереж міста, а також 

обслуговування 

адміністративних та 

офісних будівель 

таких суб’єктів  

 

 

І-ІІ квартали  

2021 року 

Відділ земельних ресурсів  

Конотопської міської ради 



6. 

Рішення 

виконкому 

міської 

ради 

Про заборону продажу на 

території Конотопської міської 

територіальної громади 

алкогольних та слабоалкогольних 

напоїв особам, які мають ознаки 

військового формування 

 

Недопущення 

розпивання пива, 

алкогольних та 

слабоалкогольних 

напоїв особами, які 

мають ознаки 

військового 

формування, з метою 

попередження 

випадків травматизму і 

загибелі 

військовослужбовців 

та цивільного 

населення 

І-ІІ квартали 

2021 року 

Відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької 

діяльності 

7. 

Рішення  

міської 

ради 

Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Конотопської міської 

територіальної громади у 

Конотопському районі у 

Сумській області 
 

Приведення у 

відповідність до норм 

чинного 

законодавства: 

Податкового кодексу 

України від 

02.12.2010 №2755-VI 

(зі змінами та 

доповненнями), 

Постанови Кабінету 

Міністрів України від 

24.05.2017 №483 

І-ІІІ квартали 

2021 року 

Фінансове управління 

Конотопської міської ради 

8. Рішення  

виконкому 

міської 

ради 

Про затвердження Положення 

про порядок продажу об’єктів 

комунальної власності 

Конотопської міської  

територіальної громади під 

розбирання на будівельні 

матеріали 
 

Приведення у 

відповідність до 

вимог діючого 

законодавства: Закону 

України «Про 

приватизацію 

державного та 

комунального майна» 

ІІ-ІІІ квартали 

2021 року 

Відділ комунального майна 

Конотопської міської ради 



9. Рішення  

міської 

ради 

Про порядок надання в оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності 

Конотопської міської 

територіальної громади 

 

 

Приведення у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

ІІ-ІІІ квартали 

2021 року 

Відділ комунального майна 

Конотопської міської ради 

10. Рішення  

міської 

ради 

Про затвердження Положення 

про порядок продажу об’єктів 

комунальної власності 

Конотопської міської  

територіальної громади 

Приведення у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства: Закону 

України «Про 

приватизацію 

державного та 

комунального майна» 

 

ІІ-ІІІ квартали 

2021 року 

Відділ комунального майна 

Конотопської міської ради 

11. Рішення  

міської 

ради 

Про затвердження Положення 

про облік, використання та 

відчуження безгосподарного 

майна та відумерлої спадщини у 

Конотопській міській 

територіальній громаді 

Приведення у 

відповідність до норм 

чинного 

законодавства: Закону 

України «Про 

приватизацію 

державного та 

комунального майна» 

 

ІІ-ІІІ квартали 

2021 року 

Відділ комунального майна 

Конотопської міської ради 

12. Рішення  

міської 

ради 

Про затвердження Правил 

благоустрою території 

Конотопської міської 

територіальної громади 

Приведення у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства правил 

благоустрою території 

громади 

 

 

 

ІІ-ІІІ квартали 

2021 року 

Управління житлово-

комунального господарства 

Конотопської міської ради 



13. Рішення  

міської 

ради 

Про затвердження Правил 

розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території 

Конотопської міської 

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 

 

ІІ-ІV квартали 

2021 року 

Відділ містобудування та 

архітектури Конотопської 

міської ради 

14. Рішення  

виконкому 

міської 

ради 

Про організацію пасажирських 

перевезень автомобільним 

транспортом на території 

Конотопської міської 

територіальної громади 

Приведення у 

відповідність до вимог 

діючого законодавства 

порядку проведення 

конкурсів з 

перевезення пасажирів 

на автобусних 

маршрутах загального 

користування 

ІІІ-IV квартали 

2021 року 

Управління економіки 

Конотопської міської ради 

15. Рішення 

міської 

ради 

Про встановлення плати за 

доступ до об’єкта будівництва, 

транспорту, енергетики, 

кабельної каналізації 

електрозв’язку, будинкової 

розподільної мережі 

комунальної власності 

Врегулювання 

питання організації 

недискримінаційного 

доступу операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій   до 

інфраструктури 

об’єктів будівництва, 

транспорту, 

електроенергетики, 

ІІ-ІV квартали 

2021 року 

Управління економіки 

Конотопської міської ради, 

Управління житлово-

комунального господарства 

Конотопської міської ради 



кабельної каналізації 

електрозв’язку, 

будинкової 

розподільної мережі 

комунальної 

власності. 

16. Рішення 

міської 

ради 

Про Правила розміщення 

тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності на території  

Конотопської міської 

територіальної громади 

Впорядкування 

розміщення 

тимчасових споруд 

для провадження 

підприємницької 

діяльності, 

майданчиків для 

забезпечення 

будівництва на 

території 

Конотопської міської 

територіальної 

громади, визначення 

механізму 

використання 

елементів 

благоустрою 

комунальної 

власності, 

врегулювання 

організаційно-

правових відносин, 

пов’язаних з 

оформленням 

договорів на право 

розміщення 

тимчасових споруд, 

майданчиків для 

ІІ-ІІІ квартали 

2021 року 

Відділ містобудування та 

архітектури 

Конотопської міської ради 



забезпечення 

будівництва на 

території громади. 

 


