СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СЕСІЯ

РІШЕННЯ

23.12.2020

№ 6-44/VIII

Про затвердження плану підготовки
проектів регуляторних актів на 2021
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. 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 2021
році, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити план міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2021 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 заступника міського
голови відповідно до функціональних повноважень та управління
економічного розвитку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради,
постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської
діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій.

Міський голова

Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО
Секретар міської ради

Юрій СТУДАНС

Постійна комісія міської ради з питань
місцевого самоврядування,
депутатської діяльності, законності,
запобігання корупції, надзвичайних
ситуацій

Марина ФЕДОРЕНКО

Перший заступник міського голови

Олександр ЛИСЕНКО

Юридичний відділ

Оксана СІЛКО

Начальник управління економічного
розвитку

Олександр ПЛАКСА

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23.12.2020 № 6-44/VIII
План з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік
№ Види і назва проекту

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін
підготовки
проекту

Уточнення умов договору в зв’язку з змінами
законодавства України

Протягом
2021 року

п/
п

1 Рішення міської ради «Про затвердження
примірного договору оренди індивідуально
визначеного (нерухомого майна або іншого)
комунального майна м. Сміла»
2 Рішення міської ради «Про затвердження
Методики розрахунку орендної плати за оренду
комунального майна міста Сміла»
3 Рішення міської ради «Про місцеві податки та
збори»
4 Рішення міської ради «Про встановлення
обмежень продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових суб’єктами господарювання (крім
закладів
ресторанного
господарства)
у
визначений час доби в м. Сміла”

Секретар міської ради
Віктор Федоренко
Марина ФЕДОРЕНКО
Олександр ПЛАКСА

Визначення орендних ставок в зв’язку з змінами Протягом
законодавства України
2021 року
Врахування змін в законодавстві України, зниження Протягом
податкового тиску на громадян
2021 року
Збереження та зміцнення здоров’я населення, захисту
I-II квартал
від негативних наслідків споживання алкогольних
2021 року
напоїв, мінімізації соціального, економічного впливу
алкоголізму на суспільство, дотримання правил
додержання тиші та захисту населення від шкідливого
впливу шуму, а також зниження рівня злочинності
шляхом проведення заходів з обмеження продажу
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на
території міста Сміла.

Найменування
органів та
підрозділів
відповідальних за
розроблення
проектів
Управління
економічного
розвитку
Управління
економічного
розвитку
Фінансове
управління
Управління
економічного
розвитку

Юрій СТУДАНС

