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Назва проекry регуляторного
акту L{iлi прийняття реryляторного акту

TepMiH

розробки
проекту

реryляторн
ого акту

Найменування
пiдроздiлу

вiдповiдального за
розробку проекту

реryляторного
зкту,

Ng тепаrьпнrr

1

Про затвердження Програми
приватизацit об'ектiв
комунальноt' власностi
ВишневоI MicbKoT територiальноi
грOмади на 2022-2023 роки

3 метою врегулювання вiдносин

щод0 володiння, ефективного
користування i розпорядження
кOмунальним майном та створення
кOнкурентнOг0 середовища, для
забезпечення подальшого розвиткута удOскOналення процесiв
приватизацiТ, а також для
забезпечення надходження коштiв
вiд приватизацiТ до бюджету

|- lV
квартал

2023 року

Вiддiл з питань
житлOв0-
кOмунальнOг0

гOспOдарства,
тарифоутворення,
енергоефепивностi,
енергозбереження
та з питань
надзвичайних

ситуацiй
виконавчого
KoMiTeTy ВишневоТ
мiськоi'ради
тел, (04598) 5-04-25

2

Про затвердження Порядку
розмiщення об'октiв зовнiшньоi
реклами на територil' Вишневоi'
MicbKoT територiальноТ громади

3 метою впровадження важливих
змiн, що матимуть iстотний вплив на

умOви функцiонування ринку
зовнiшньоТ реклами на територiТ
ВишневоТ мiськоI територiальноТ
грOмади, впOрядкування розмiщення
рекламних засобiв, вирiшення
проблеми формування рекламноТ
iнфраструпури в apxiTeKTypHoMy
середовищi та пiдвищенню контролю
за розмiщенням зовнiшньоI рекламина територii' ВишневоТ MicbKoT
територiальноI громади

|- |V

квартал
2023 року

Управлiння
мiстобудування та
архiтепури
вишневот Micbkoi

ради Бучанського

району КиТвськоТ

областi
тел. (04598) 5-17-02

4

Про затвердження Правил
благоустрою територi l' Ви шневоТ
м icbKoi' територiальноi громади

3 метою впровадження важливих
змiн у сферу здiйснення благоустрою
та угримання територiй об'опiв
благоустрою на територiТ Вишневоi
мiськоi територiальноi громади,
регулювання прав та обов'язкiв
учасникiв правовiдносин у сферi
благоустрою територii', визначення

|- lV
квартал

2023 року

Вiддiл з питань
житлOв0-

кOмунальнOг0
гOспOдарства,

тарифоутворення,
енергоефепивностi,
енергозбереження
та з питань
надзвичайних
ситуацiй

гOспOдарськоi дiяльностi
на 2023 piK'



здlйснення ефепивних i комплексних
заходiв утримання територii'
ВишневоТ MicbKoT територiальноТ
грOмади у належнOму cTaHi, П'

санiтарного очищення, збереження
об'епiв загального користування, а
такOж прирOдних ландшафтiв, iнших
прирOдних кOмплексiв i об'епiв,
ствOрення умOв для реалiзацii прав
та викOнання обов'язкiв суб'ектами у
сферi благоvстпокr няпепАнllч пrrчпiо

виконавчого

KoMiTeTy Вишневоi'
мiськоi ради
тел, (04598) 5-04_25

5

Про заборону реалiзацii та
викOристання штучних KBiTiB,
lнших ритуальних ToBapiB,
вигOтOвлених з пластику на
територii Вишневоl' MicbKoi'
територiальноi громади

3 метою зменшення вiдходiв та Тх

негативного впливу на навколишне
прирOдне середовище

l_ lV
квартал

2023 року

Вiдiл з питань
економiки, торгiвлi
та регiонального
розвитку
виконавчого
KoMiTeTy ВишневоТ
MicbKoT ради
тел, (04598) 5-16-21

Про затвердження Положення
пр0 пOрядOк знесення зелених
насаджень та визначення
вiдновноi BapTocTi зелених
насаджень на територiТ
Вишневоi MicbKoi' територiальноi'
грOмади

ь

З метою врегулювання правових
вiдносин з суб'епами
гOспOдарювання та визначення j'x

вiдновноi' BapTocTi

|_ lV
квартал

2023 року

Вiмiл з питань
житлов0-
кOмунальнOг0
гOсподарства,
тарифоутворення,
енергоефепивностi,
енергозбереження
та з питань
надзвичайних
ситуацiй
виконавчого
KoMiTeTy ВишневоТ
MicbKoi ради
тел, (04598) 5-04-25

7

l 
Про затвердження розмiрiв
плати за надання платних
пOслуг з питань державноТ
реестрацiТ апiв цивiльного
стану

3 метою приведення у вiдповiднiсть
д0 чиннOг0 законодавства УкраТни
надання платних послуг з питань
державноl' реестрацiI aKTiB
цивlльнOг0 стану

|- lV
квартал

2023 року

Вiддiл з питань

державноi'

реестрацii апiв
цивiльного стану
виконавчого
KoMiTeTy ВишневоТ
MicbKoT ради
тел. 093-590- ,l 

8-30

8

Про затвердження розмiрiв
плати за надання платних
пOслуг КП
кСпортивний клуб кВишневеll
за користування
багатофункцiональним
спOртивно-iгровим майданчиком
в парку

З метою приведення у вiдповiднiсть
д0 вимOг чинного законодавства
УкраIни надання платних послуг за
кOристування багатофункцiональним
спортивно-iгровим майданчиком в
парку

|_ lV
квартал

2023 року

Вiддiл культури,
туризму, молодi та
спорту Виконавчого
KoMiTeTy ВишневоТ
MicbKoi ради
тел. (04598) 5-12-37



9

Про затвердження Порядку
встанOвлення pO3Mlpy плати,
надання пiльг щодо плати, за
заняпя у спортивних секцiях в

!итячо-юнацькiй спортивнiй
школi Вишневоi MicbKoT ради
Бучанського району КиТвськоТ

областi

3 метою приведення у вiдповiднiсть

до вимOг чиннOго закOнодавства
Украiни встановлення розмiру плати,

надання пiльг щодо плати за заняпя

у спортивних секцiях в !итячо-
юнацькiй спортивнiй школi Вишневоi
MicbKoT ради Бучанського району
китвськот областi

|- lV
квартал

2023 року

Вiддiл культури,

туризму, молодi та

спорту Виконавчого

KoMiTeTy Вишнево'i
MicbKoi ради
тел, (0459в) 5-12-37

10

Про затвердження нормативноТ
грошовоi оцiнки земель MicTa
Вищневе

3 метою дотримання cTpoKiB TaKoi

оцiнки

-.''----',

|_ll
квартал
1023 року

Вiдiл регулювання
земельних вiдносин
та екологiчних
питань

виконавчого
KoMiTeTy

ВишневоI MicbKoT

ради
тел. (04598) 5-19-93

I
,4 ]лля ДlКOВll

{l

.(:
,,|1'--,...

\:-


