
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 грудня 2017 року № 600 
 

Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2018 рік  

 

 
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити план діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік (додається на 2 аркушах). 
 

2. Оприлюднити затверджений план діяльності Полтавської обласної ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік не пізніше ніж у десятиденний 
строк від дати затвердження на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної 
ради з питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення другого пленарного 

засідання вісімнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання 

22 грудня 2017 № 600 

ПЛАН  

діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

 

№ 

п/п 

Вид  Назва проекту 

регуляторного акту 

Обґрунтування 

необхідності 

прийняття  

Строки 

підготовки  

Підрозділ 

відповідальний 

за розробку  

Примітка 

(спосіб 

оприлюд-

нення, тощо)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження Правил 

користування водними 

об’єктами для плавання на 

маломірних (малих) суднах 

у Полтавській області  

Приведення 

діючих Правил 

користування 

водними 

об’єктами для 

плавання на 

маломірних 

(малих) суднах у 

Полтавській 

області у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

України, що 

дасть 

можливість 

більш 

ефективно 

здійснювати 

Перше півріччя 

2018 року 

Постійна комісія 

Полтавської 

обласної ради з 

питань бюджету 

та управління 

майном 

Веб-сайт 



комплекс 

заходів, 

спрямованих на 

профілактику 

нещасних 

випадків на воді, 

запобіганню 

виникнення 

порушень під 

час організації 

розваг на воді та 

охорони 

довкілля 

2. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження 

Положення про порядок 

передачі в оренду майна, 

що належить до спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ та міст 

Полтавської області  

Приведення 

діючих Правил 

у відповідність 

до вимог 

чинного 

законодавства 

України 

Перше півріччя 

2018 року 

Постійна комісія 

Полтавської 

обласної ради з 

питань бюджету 

та управління 

майном 

Веб-сайт 

3. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження Порядку 

оприлюднення 

комунальними 

підприємствами 

Полтавської обласної ради 

інформації про свою 

діяльність  

Приведення 

діючих Правил 

у відповідність 

до вимог 

чинного 

законодавства 

України 

Перше півріччя 

2018 року 

Постійна комісія 

Полтавської 

обласної ради з 

питань бюджету 

та управління 

майном 

Веб-сайт 

 

 


