
     
 

Пояснювальна записка 
до  проекту рішення Коростенської міської ради  

Про  внесення змін до плану діяльності Коростенської 
міської  ради  та  її виконавчого комітету з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік 
 

              До юридичного відділу виконавчого комітету надійшло клопотання   від          
начальника управління земельних відносин та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради Любочко С.М. та начальника 
відділу місцевого економічного розвитку Лискової Н.А. про внесення 
доповнення до плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік,  а саме:  
1. Внести доповнення до плану  діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 
«Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом в місті Коростень, що працює в режимі маршрутного таксі». 
 
2.  Внести зміни в додаток до рішення 06 сесії Коростенської міської ради VІІІ 
скликання від 10.06.2021р. №336 «Про внесення змін до  плану  діяльності 
Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 20211 рік» а саме виключити  назву «Про затвердження 
Методики розрахунку орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності 
Коростенської міської територіальної громади» та включити «Про 
затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної 
власності Коростенської міської територіальної громади ». 
 

3. Внести зміни в додаток до рішення 02 сесії Коростенської міської ради VІІІ 
скликання від 24.12.2020р. №43 «Про затвердження плану  діяльності 
Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 20211 рік» а саме виключити  з Плану 6 пункт «Порядок 
встановлення  особистого строкового сервітуту на території  Коростенської 
міської територіальної громади для розміщення тимчасових споруд, в тому 
числі» . 

Дана процедура  у випадку прийняття та внесення змін в регуляторні 
акти є обов’язковою згідно ст.7 Закону України  “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.   

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 
рішення відсутні. 

 
Начальник юридичного відділу                                        Т.Камінська 

 
 



Довідка 
Про погодження  проекту рішення 

«Про внесення змін до плану діяльності Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» 

 
 
Проект рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 
 
Виконавець:  Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №24 вулиця 
Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 
Камінська Тетяна Анатоліївна. 
 
Доповідає на сесії: заступнику міського голови  Ясинецький Олександр 
Анатолійович. 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови  
Ясинецький Олександр Анатолійович . 
   
 
Запросити: 
 
Розсилка: Юридичний відділ виконавчого комітету,  Управління земельних 
відносин та комунальної  власності, управління економіки. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


