
 
У К Р А Ї Н А 

 

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
сорок шоста сесія сьомого скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  18  грудня   2019   року              № 10                                         

   м. Чоп 

 
 

 

Про затвердженняплану підготовки  

проектів регуляторних актів в сфері  

господарської діяльності на 2020 рік 

 

Відповідно до статті 11 та 31 та 32 Закону України "Про здійснення 

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», статті 26 

та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Чопська 

міська рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів Чопської 

міської ради, виконавчого комітету та міського голови на 2020 рік згідно 

додатку 1. 

 

2. Організаційному відділу (Пилип М.В.) оприлюднити дане рішення 

на офіційній сторінці Чопської міської ради в мережі Інтернет. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ економіки 

та інвестицій Чопської міської ради (Чебан Т.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                         В. Самардак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

План підготовки проектів регуляторних актів 

Чопської міської ради, виконавчого комітету та міського голови  на 2020 рік 

 
№ п/п Вид Назва Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

Строки 

підготовки 

Підрозділ 

відповідальний за 

розробку 

Примітки(спосіб 

оприлюднення, 

суб’єкт 

ініціативи, 

внесення змін до 

плану,тощо) 

1 Проект рішення Про скасування 

регуляторних 

актів міської ради 

Усунення 

надмірного 

регулювання 

підприємницької 

діяльності в місті 

Чоп 

І-IV 

квартал 

2020 року 

правовий відділ 

 

відділ 

архітектури та 

містобудування 

 

відділ економіки 

та інвестицій 

 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

2 Проект рішення Про 

затвердження 

Правил 

благоустрою 

міста Чоп 

Перегляд діючого 

положення на 

предмет 

відповідності 

нормам 

І-IV 

квартал 

2020 року 

правовий відділ 

 

відділ міського 

господарства 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

3 Проект рішення Про 

затвердження 

Правил торгівлі 

Надання послуг, 

додержання 

ветеринарних, 

І-ІV квартал 

2020року 

відділ економіки 

та інвестицій 

 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

Додаток № 1 

до рішення 46 сесії 7 скликання 

Чопської міської ради 

від 18.12.2019 року № 10 



на ринках міста 

Чоп 

санітарних, 

протипожежних 

вимог і правил 

безпеки праці на 

ринках, 

додержання прав 

споживачів 

правовий відділ 

 

4 Проект рішення Про встановлення 

місцевих податків 

та зборів в м. Чоп 

на 2021 рік 

 

Збільшення 

дохідної частини 

місцевого 

бюджету, 

виконання вимог 

податкового та 

бюджетного 

законодавства 

І-ІІ 

квартал 

Фінансове 

управління 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

5 Проект рішення Про встановлення 

збору за місця 

для паркування 

транспортних 

засобів 

Збільшення 

дохідної частини 

місцевого 

бюджету 

І-ІІ 

квартал 

Правовий відділ 

 

Відділ земельних 

відносин 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

6 Проект рішення Про встановлення 

режиму роботи 

закладів торгівлі, 

ресторанного 

господарства, 

сфери послуг та 

розваг 

розташованих на 

території м. Чоп 

Усунення 

порушень 

громадського 

порядку у нічний 

час доби 

І– ІІІ 

квартал 

2020 р. 

Правовий відділ 

 

Відділ економіки 

та інвестицій 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

7 Проект рішення Про внесення 

змін до 

Збільшення 

дохідної частини 

І-IV 

квартал 

Правовий відділ 

 

http://chop-

rada.gov.ua/ 



Положення 

про порядок 

передачі в оренду 

нерухомого 

майна, що 

належить 

до комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

місцевого 

бюджету 

2020 року Відділ економіки 

та інвестицій 

8 Проект рішення Про внесення 

змін до рішення 

Чопської міської 

ради  «Про 

встановлення 

місцевих податків 

та зборів в м. Чоп 

на 2020 рік» 

Збільшення 

дохідної частини 

місцевого 

бюджету, 

виконання вимог 

податкового та 

бюджетного 

законодавства 

І-ІVквартал 

2020 року 

Фінансове 

управління 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

9 Проект рішення Про внесення 

змін до рішення 

Чопської міської 

ради  «Про 

встановлення 

місцевих податків 

та зборів в м. Чоп 

на 2021 рік» 

Збільшення 

дохідної частини 

місцевого 

бюджету, 

виконання вимог 

податкового та 

бюджетного 

законодавства 

І-ІVквартал 

2020 року 

Фінансове 

управління 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

10 

 

Проект рішення Про 

затвердження 

порядку 

подання та 

розгляду заяв про 

Врегулювання 

механізму 

проведення 

приватизації 

комунального 

І– ІІІ 

квартал 

2020 р. 

Правовий відділ 

 

 

Відділ міського 

господарства 

http://chop-

rada.gov.ua/ 



включення 

об’єктів права 

комунальної 

власності до 

відповідного 

переліку об’єктів 

великої або малої 

приватизації, що 

підлягають 

приватизації 

майна 

11 Проект рішення  Про 

затвердження 

положення  

про діяльність 

аукціонної комісії 

для продажу 

об’єктів малої 

приватизації, що 

належать до 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. Чоп 

 

Врегулювання 

механізму 

проведення 

приватизації 

комунального 

майна 

І– ІІІ 

квартал 

2020 р. 

Правовий відділ 

 

 

Відділ міського 

господарства 

http://chop-

rada.gov.ua/ 



12 Проект рішення Про затвердження 

Регламенту  

Управління Центр 

надання 

адміністративних 

послуг 

Чопської міської 

ради 

Покращення якості 

надання послуг 

мешканцям міста 

 І –IV квартал 2020 

р. 

ЦНАП Чопської 

міської ради 

 

 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

13 Проект рішення Про встановлення 

заборони 

на торгівлю 

алкогольними 

напоями в нічний 

час на 

території міста Чоп 

Зменшення 

фактичної кількості 

правопорушень у 

місті в нічний час; 

Зменшення 

фактичної кількості 

злочинів, скоєних у 

стані алкогольного 

сп’яніння;  

 

 

 

ІІ - ІІІ квартал 2020 

р. 

Відділ економіки 

та інвестицій 

 

Правовий відділ  

http://chop-

rada.gov.ua/ 



14 Проект рішення «Про затвердження 

Положення про 

земельний сервітут 

та порядок 

визначення плати 

за землю при 

встановленні 

земельного 

сервітуту» 

Збільшення 

дохідної частини 

місцевого 

бюджету 

І-IV квартал 2020 

р. 

Відділ земельних 

відносин, відділ 

архітектури та 

містобудування 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

15 Проект рішення Про затвердження 

Правил 

розміщення 

зовнішньої 

реклами у м. Чоп 

встановлення 

порядку та умов 

надання дозволів 

на розміщення 

зовнішньої 

реклами 

І-IV квартал 2020 

р. 

Відділ архітектури 

та містобудування 

 

http://chop-

rada.gov.ua/ 

 

 

 

 

Міський голова               В.  Самардак 


