
      

       

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Шістнадцята сесія                                                            Восьмого скликання 

 

21.12.2021                                                                                                №14 

 

Про затвердження Плану  

діяльності з підготовки проєктів  

регуляторних актів на 2022 рік 

 

 Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  з метою 

забезпечення прозорості у сфері господарської діяльності в частині 

планування, підготовки проєктів регуляторних актів, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Андрушівської міської ради на 2022 рік (додається). 

2.Оприлюднити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Андрушівської міської ради  на 2022 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 шістнадцятої сесії 

Андрушівської міської ради  

восьмого скликання 

від 21.12.2021  №14 

 

  П Л А Н 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Андрушівської міської ради на 2022 рік 

 
№ Вид проєкту 

регуляторного 

акта 

Назва проєкту регуляторного акта Ціль прийняття Строк 

підготовки 

проєкту 

Відповідальний розробник 

проєктів регуляторних 

актів 

1 Рішення 

міської ради 

Про встановлення ставок місцевих 

податків та зборів на території 

населених пунктів Андрушівської 

міської територіальної громади 

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 

міської ради 

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 Відділ комунальної 

власності, містобудування 

та архітектури міської ради 

3 Рішення 

міської ради 

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 Відділ комунальної 

власності, містобудування 

та архітектури міської ради 

 

Секретар ради          Ольга ПРОКОПЕНКО 


