
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20 грудня 2019 року № 1254 

 
Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік 
 

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

самоврядування в Україні», статтями 7, 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтею 87 Регламенту 
Полтавської обласної ради сьомого скликання, викладеного у новій редакції, 
відповідно до рішення пленарного засідання двадцять четвертої сесії обласної ради 
сьомого скликання від 14 лютого 2019 року № 1056, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити план діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2020 рік (додається на 1 аркуші). 
 
2. Виконавчому апарату обласної ради опублікувати план діяльності  

Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік у 
десятиденний строк з моменту його затвердження на офіційному веб-сайті 
Полтавської обласної ради. 

 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на орган, підрозділ 

відповідальний за розробку регуляторних актів. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

дев’ятої сесії обласної ради 

сьомого скликання 

20.12.2019 № 1254 

 

ПЛАН 

діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Вид проєкту 

регуляторного 

акта 

Назва проєкту 

регуляторного акта 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

Строки 

підготовки 

Орган, підрозділ 

відповідальний за 

розробку 

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження 

Порядку проведення 

конкурсу на право 

оренди майна, що 

належить до спільної 

власності 

територіальних громад 

сіл, селищ та міст 

Полтавської області 

Приведення діючої 

процедури передачі в оренду 

майна, що належить до 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ та міст Полтавської 

області до вимог чинного 

законодавства 

2020 рік Управління майном 

обласної ради 

 

2. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження 

Порядку планування та 

фінансування 

природоохоронних 

заходів Фонду охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Полтавської області 

Приведення Порядку 

планування та фінансування 

природоохоронних заходів 

Фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища Полтавської 

області у відповідність до 

вимог чинного законодавства 

2020 рік Департамент екології 

та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

 


