
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 
Р І Ш Е Н Н Я (проєкт) 

 
 
14 грудня 2021 р.                                                                                              №  
 
Про План діяльності виконавчого  
комітету Андрушівської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2022 рік 

 
Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон) та пункту 
2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Андрушівської міської ради 
 
В И Р І Ш У Є: 
 

1. Затвердити План діяльності виконавчого комітету Андрушівської міської 
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік (далі – План), що 
додається. 

 

2. Зобов’язати розробників регуляторних актів, не передбачених Планом, у 
визначений Законом строк подавати до відділу економічного розвитку та 
інвестицій апарату міської ради та її виконкому пропозиції про внесення змін та 
доповнень до Плану. 

 

3. Секретарю виконкому забезпечити оприлюднення цього рішення згідно з 
чинним законодавством. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
економічного розвитку та інвестицій апарату міської ради та її виконкому 

 
 

 
Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету міської ради 

14 грудня 2021 р.  № 308 
План 

діяльності виконавчого комітету міської ради на 2022 рік 
з підготовки проєктів регуляторних актів – 
рішень виконавчого комітету міської ради 

 
 

№ 
п/п Назва рішення Ціль прийняття Строк          

підготовки 
Відповідальний  

за розробку 
1 Про встановлення ставок 

місцевих податків та зборів на 
території населених пунктів 
Андрушівської міської 
територіальної громади  

Затвердити ставки 
місцевих податків 

I півріччя 
2022 року 

Відділ 
економічного 
розвитку та 
інвестицій 

2 Про затвердження Положення 
про відчуження майна, що є 
комунальною власністю 
Андрушівської міської 
територіальної громади 

Врегулювання 
правових, економічних 
та організаційних 
відносин, пов’язаних з 
відчуженням майна. 

I півріччя 
2022 року 

Відділ 
комунального 
майна, 
містобудування 
та архітектури 

3 Про затвердження Порядку 
визначення обсягів пайової 
участі власників тимчасових 
споруд торговельного, 
побутового, соціального чи 
іншого призначення в утриманні 
об`єктів благоустрою на 
території Андрушівської міської 
територіальної громади 

Забезпечення 
належного утримання 
прилеглої до ТС 
території 

I півріччя 
2022 року 

Відділ 
комунального 
майна, 
містобудування 
та архітектури 

4 Про затвердження Порядку 
демонтажу незаконно 
розміщених тимчасових споруд 
на території Андрушівської 
міської територіальної громади 

З метою встановлення 
чітких правил 
демонтажу незаконно 
розміщених 
тимчасових споруд  

I півріччя 
2022 року 

Відділ 
комунального 
майна, 
містобудування 
та архітектури 

5 Про затвердження Положення 
про порядок розміщення 
зовнішньої реклами на території 
Андрушівської міської 
територіальної громади 

З метою встановлення 
чітких правил 
розміщення, 
експлуатації, 
демонтажу та 
зберігання спеціальних 
конструкцій, які 
призначені для 
розміщення зовнішньої 
реклами 

I півріччя 
2022 року 

Відділ 
комунального 
майна, 
містобудування 
та архітектури 

 
Примітка. У процесі підготовки проєкту регуляторного акта можлива зміна 

його назви. 
 
Секретар виконавчого комітету                                             Олег ОСАДЧИЙ 


	АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА
	БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

