
 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

тридцять п’ятої сесії 
сьомого скликання 

 
від «08» вересня 2017 року  № 339 

 
м. Олександрія 

 
Про внесення доповнення до рішення 
міської ради від 16.12.2016 № 200 
«Про план підготовки регуляторних 
актів міською радою на 2017 рік» 
 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 37, 38 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», ст.26 пп.1 п .б) ст.27, 40, 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету від 31 серпня 
2017 року № 533 та висновки постійних комісій міської ради, з метою здійснення контролю 
за дотриманням принципів державної регуляторної політики 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Доповнити план підготовки регуляторних актів міської ради на 2017 рік, 
затверджений рішенням міської ради від 16 грудня 2016 року № 200 «Про план підготовки 
регуляторних актів міською радою на 2017 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. 

 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 

 
 
 
 
 



2 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради 
від «08» вересня 2017 року № 339 
Секретар міської ради  
_______________О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 

 
Доповнення 

до Плану підготовки регуляторних актів міською радою на 2017 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 
6. Про затвердження 

«Положення про 
регулювання 
земельних відносин 
на території міста 
Олександрії» 

Визначення 
основних засад 
реалізації Олек-
сандрійською 
міською радою 
та її виконавчи-
ми органами у 
галузі земельних 
відносин 

2017 рік 2017 рік 2018 рік Управління 
приватизації, 
оренди майна 

та землі 
міської ради 

 
___________________________________  


