
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
________________________ СЕСІЇ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
від ___________ 2021 року № _____ 

м. Олександрія 
 

Про внесення доповнення до рішення  
міської  ради  від  24.11.2020 № 1026 
«Про план підготовки регуляторних  
актів міською радою на 2021 рік» 
 

Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», враховуючи рішення виконавчого комітету від ______________2021 № _____ та 
висновки постійних комісій міської ради, з метою дотримання принципів державної 
регуляторної політики та планування регуляторної діяльності Олександрійської міської ради 
у 2021 році 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити план підготовки регуляторних актів міської ради на 2021 рік, 

затверджений рішенням міської ради від 24.11.2020 № 1026 «Про план підготовки 
регуляторних актів міською радою на 2021 рік», згідно з додатком.  

 
2. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

забезпечити оприлюднення доповнення до плану підготовки регуляторних актів міської ради 
у 10-денний термін після його прийняття міською радою.  

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. та постійну комісію з питань 
промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва, 
торгівлі та євроінтеграції. 
 
 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
від ___________ 2021 року № _____ 

 
Доповнення 

до плану підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік 
 

№  
з/п Назва проекту Цілі прийняття 

проекту 

Терміни: 
Відповідальні 
за підготовку 

проекту 
підготовки 

проекту 

відстеження 
базової 

результа-
тивності 

відстеження 
повторної 
результа-
тивності 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Про порядок демонтажу 

тимчасових (некапіталь-
них) споруд та засобів 
зовнішньої реклами в 
Олександрійській терито-
ріальній громаді 

Упорядкування 
розміщення зовніш-
ньої реклами та 
тимчасових (некапі-
тальних) споруд на 
території Олександ-
рійської терито-
ріальної громади 

2021 рік 2021 рік 2022 рік Управління 
ЖКГ, 

архітектури та 
містобудування 

міської ради 

 
Примітка: Проект регуляторного акту буде розроблятись у разі змін у законодавстві та за 
необхідністю. 

_____________________________ 


