
План роботи Слов’янської  міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік 

 
 

Найменування органу, 
відповідального за 
розроблення проекту 

Вид проекту Назва проекту Мета прийняття Термін 
підготовки 

Примітки 
(про спосіб 

оприлюднення) 

Відділ раціонального 
використання 

земельних ресурсів 

Рішення 
міської ради 

Про затвердження розмірів орендної плати 
за земельні ділянки на території 

Слов’янської міської ради у відсотках від 
нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок 

Забезпечення ефективного 
використання земельного 

фонду міста 

протягом 
року 

Офіційний сайт 
міської ради, 

друкований засіб 
масової 

інформації 

Управління 
архітектури та 
містобудування 

Рішення 
міської ради 

Про внесення  доповнень до рішення 
міської ради від 02.03.2012 № 11-XXIV-6 
“Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території 
Слов'янської міської ради” 

Визначення порядку 
розміщення тимчасових 
споруд для провадження 

підприємницької діяльності 
на території Слов'янської 

міської ради 

1 квартал 
2015 

Офіційний сайт 
міської ради, 

друкований засіб 
масової 

інформації 

Управління 
архітектури та 
містобудування 

Рішення 
міської ради 

Про внесення змін до рішення міської ради 
від 02.03.2012 № 11-XXIV-6 “Про 
затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території 
Слов'янської міської ради” 

Визначення порядку 
розміщення тимчасових 
споруд для провадження 

підприємницької діяльності 
на території Слов'янської 

міської ради 

1 квартал 
2015 року 

Офіційний сайт 
міської ради, 

друкований засіб 
масової 

інформації 

Відділ раціонального 
використання 

земельних ресурсів 

Рішення 
міської ради 

Про затвердження ставок земельного 
податку за користування земельними 

ділянками у м. Слов’янську 

Встановлення економічно 
обґрунтованих ставок 

1 півріччя 
2015 року 

Офіційний сайт 
міської ради, 

друкований засіб 
масової 

інформації 

Відділ раціонального 
використання 

земельних ресурсів 

Рішення 
міської ради 

Про внесення змін до рішення 
Слов’янської міської ради від 26.02.2010 

№ 178-XLIII-5 «Про затвердження 
Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель та Положення про порядок 
укладання договору на оплату авансового 

внеску» 

Удосконалення місцевих 
нормативних актів, що 
регулюють земельні 

відносини 

Протягом 
2015 року 

Офіційний сайт 
міської ради, 

друкований засіб 
масової 

інформації 



Відділ раціонального 
використання 

земельних ресурсів 

Рішення 
міської ради 

Про внесення змін до Розмірів орендної 
плати за земельні ділянки на території 

Слов’янської міської ради у відсотках від 
нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, затверджених рішенням 
Слов’янської міської ради від 13.02.2013 

№ 15-ХХХІХ-6 «Про затвердження 
розмірів орендної плати за земельні 

ділянки на території Слов’янської міської 
ради у відсотках від нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок» 

Приведення місцевих 
нормативних актів у 

відповідність до діючого 
законодавства 

Протягом 
2015 року 

Офіційний сайт 
міської ради, 

друкований засіб 
масової 

інформації 

 


