
 

 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА  РАДА   

           СХІІІ    СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

     28.11.2019                                                                                              №  112-21/VII 

 

Про  затвердження плану підготовки  

проектів регуляторних актів на          

2020 рік 

 

  

 

Відповідно до ст. 25, п. 3 ч. 4  ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України від 

21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7, 13 

Закону України від 11.09.2003  № 1160-ІV “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, враховуючи пропозиції управлінь 

та відділів виконавчого комітету міської ради, з метою реалізації регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності в 2020 році, міська рада  вирішила: 

 

      1.Затвердити план  міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2020 рік згідно з додатком. 

     2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити розміщення цього 

рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті 

міської ради. 

 3. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника 

міського голови та управління економічного розвитку.  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради, 

постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської 

діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з організованою 

злочинністю, запобіганню корупції. 

 

 

Міський голова                                                        О. ЦИБКО 

 

   

 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО       

                                                                             рішення  міської ради 

                                                      від  28.11.2019 № 112-21/VII                
 

 

План з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Види і назва проекту Ціль прийняття регуляторного акта Термін 

підготовки 

проекту 

Найменування 

органів та підрозділів 

відповідальних за 

розроблення проектів 

 1 Рішення міської ради «Про внесення змін до 

типового договору оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого майна або іншого) 

комунального майна м. Сміла» 

Уточнення умов договору в зв’язку з 

змінами законодавства України 

Протягом 

2020 року 

Управління 

економічного 

розвитку 

 2 Рішення  міської ради про затвердження змін 

до Методики розрахунку орендної плати та 

пропорції її розподілу між міським 

бюджетом, орендодавцем та 

балансоутримувачем 

Визначення  орендних ставок в зв’язку 

з змінами законодавства України 

Протягом 

2020 року 

Управління 

економічного 

розвитку 

3 Рішення міської ради «Про місцеві податки 

та збори» 

Врахування змін в законодавстві 

України, зниження податкового тиску 

на громадян 

Протягом 

2020 року 

Фінансове управління 

4 Рішення сесії Смілянської міської ради  «Про 

внесення змін до рішення сесії Смілянської 

міської ради “Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої реклами в м. Сміла” 

Регулювання правових відносин, які 

виникають в зв’язку з розміщенням 

зовнішньої реклами в м. Сміла 

 I-II квартал 

2020 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

5 Рішення сесії Смілянської міської ради «Про 

внесення змін до рішення сесії Смілянської 

міської ради “Про затвердження Правил 

благоустрою території міста Сміла”» 

Визначення правових, економічних, 

екологічних, соціальних та 

організаційних засад благоустрою міста 

та створення умов, сприятливих для 

життєдіяльності людини 

 I-II квартал 

2020 року Управління житлово-

комунального 

господарства 

6 Рішення Смілянської міської ради «Про 

затвердження програми з утримання та 

Технічне обслуговування, 

реконструкція, проведення поточного 

I квартал 

2020 року 

Управління житлово-

комунального 



розвитку зовнішнього освітлення в м.Сміла 

КП «ВодГео» на 2020 рік» 

та капітального ремонту елементів 

зовнішнього освітлення міста.  

господарства 

7 Рішення Смілянської міської ради «Про 

затвердження програми з утримання об’єктів 

благоустрою в м. Сміла СКП «Комунальник» 

на 2020 рік» 

Збереження, утримання та ремонт 

об’єктів благоустрою 

I квартал 

2020 року 
Управління житлово-

комунального 

господарства 

8 Рішення Смілянської міської ради «Про 

внесення змін рішення Смілянської міської 

ради від 23.02.2017 № 39-28/VII «Про 

затвердження міської  Програми регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами  в м. Сміла на 2017-2020 роки» 

Створення ефективного, дієвого 

економічно вигідного суспільно 

прийнятного цивілізованого механізму 

зменшення чисельності безпритульних 

тварин на основі новітніх технологій та 

кращого міжнародного досвіду 

I-III квартал 

2020 року 
Управління житлово-

комунального 

господарства 

9 Рішення Смілянської міської ради «Про 

внесення змін рішення Смілянської міської 

ради «Про затвердження міської програми 

розвитку дорожнього руху та його безпеки на 

2020 рік» 

Захист життя та здоров’я громадян 

міста, створення безпечних і 

комфортних умов для учасників 

дорожнього руху та охорони 

навколишнього природного 

середовища  

I квартал 

2020 року 
Управління житлово-

комунального 

господарства 

10 Рішення Смілянської міської ради «Про 

затвердження Програми благоустрою міста 

Сміла на 2020 рік» 

Забезпечення утримання в належному 

санітарному стані території міста, 

очищення та озеленення територій, 

санітарна очистка, раціональне 

використання та охорона об’єктів 

благоустрою, створення умов щодо 

захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля 

I квартал 

2020 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

 

 

Секретар міської ради                          К. СИНЬОГУБ 

 

 

Володимир Примак 

Олександр Плакса 


