
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дев’ята сесія                                                                       Восьмого скликання 

 

25.06.2021                                                                                                №2  

 

Про внесення змін до Плану  

діяльності з підготовки проєктів  

регуляторних актів на 2021 рік 

 

 На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2021 рік, затвердженого рішенням п’ятої сесії міської ради восьмого 

скликання від 26.02.2021р. № 25, виклавши його в новій редакції (додається). 

2. Оприлюднити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Андрушівської міської ради на 2021 рік в порядку, визначеному чиним 

законодавством. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Горкуна В.І. 

 

 

Міський голова                                                                  Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 



Додаток 

до рішення дев’ятої  

сесії міської ради  

восьмого скликання 

від 25.06.2021  №2 

 

  П Л А Н 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Андрушівської міської ради на 2021 рік 

 
№ Вид проєкту 

регуляторного 

акта 

Назва проєкту регуляторного 

акта 

Обгрунтування необхідності прийняття 

регуляторного акту 

Строк 

підготовки 

проєкту 

Відповідальний розробник 

проєктів регуляторних актів 

1 Рішення 

міської ради 

Про встановлення місцевих 

податків та зборів на 

території Андрушівської 

міської ради на 2022 рік 

Встановлення ставок та пільг з плати податків 

відповідно до вимог ПКУ, отримання до 

бюджету громади прогнозованих податкових 

надходжень. 

I півріччя Відділ економічного 

розвитку та інвестицій 

міської ради 

2 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про затвердження Умов 

проведення конкурсу з визна-

чення автомобільних перевіз-

ників з перевезення пасажи-

рів на автобусних маршрутах 

загального користування, що 

не виходять за межі 

Андрушівської міської 

територіальної громади 

Реалізація основних напрямів розвитку галузі 

автомобільного транспорту, створення 

безпечних умов для перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом, покращення 

якості та доступності пасажирських 

перевезень, створення конкурентного 

середовища 

ІI півріччя Відділ економічного 

розвитку та інвестицій 

міської ради 

 

Секретар ради          Ольга ПРОКОПЕНКО 


