
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від _______________ 2020 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про внесення доповнення до рішення  
міської  ради  від  29.11.2019 № 838 
«Про план підготовки регуляторних  
актів міською радою на 2020 рік» 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою дотримання принципів державної регуляторної політики та планування 
регуляторної діяльності Олександрійської міської ради у 2020 році 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Доповнити план підготовки регуляторних актів міської ради на 2020 рік, 

затверджений рішенням міської ради від 29.11.2019 № 838 «Про план підготовки 
регуляторних актів міською радою на 2020 рік», згідно з додатком.  

2) Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики 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 Гриценка С.П. та постійну комісію міської ради з 
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики. 

 
2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. 
 
 
Міський голова      Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету     Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» _______ 2020 року № ___ 

 
Доповнення 

до плану підготовки регуляторних актів міською радою на 2020 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 
3. Про затвердження 

«……….» 
Приведення у 
відповідність до 
діючого Закону 
України «……», 
……. 

2020 рік 2020 рік 2021 рік Управління 
дозвільно-
погоджу-
вальних 

процедур та 
адміністра-

тивних 
послуг 

міської ради 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету      Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


