
                           
УКРАЇНА                                                                                      

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я              

(шістнадцята (34)  сесія  сьомого  скликання) 

 

01 серпня 2019 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення 

чотирнадцятої (32) сесії сьомого 

скликання Городнянської міської 

ради від 23 травня 2019 року «Про 

план прийняття регуляторних актів  

на 2019 рік» 

 

У відповідності до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. 7 Закону України «Про  засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Городнянська міська 

рада   

                                                      В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до п. 1 рішення чотирнадцятої (32) сесії сьомого 

скликання Городнянської міської ради від 23 травня 2019 року «Про план 

прийняття регуляторних актів на 2019 рік» виклавши його у наступній редакції: 

«Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 

рік: 

 

№ 

п/п 

Вид проекту Назва проекту Ціль 

прийняття 

Строк 

підготовки 

Розробник 

проекту 

1. Рішення сесії 

Городнянської 

міської ради 

Про 

встановлення 

місцевих 

податків та 

зборів 

Оптимізація 

місцевих 

податків та 

зборів, 

збільшення 

надходжень 

до міського 

бюджету 

На протязі 

року 

Міська рада 

2. Рішення сесії 

Городнянської 

міської ради 

Про 

встановлення 

тарифів на 

перевезення 

пасажирів по 

Покращення 

якості 

надання 

послуги з 

пасажирських 

На протязі 

року 

Міська рада, 

виконавчий  

комітет 



території 

громади 

перевезень 

3. Рішення сесії 

Городнянської 

міської ради 

Про 

встановлення 

тарифів та цін  

на комунальні 

послуги на 

території 

Городнянської 

міської ради 

Врегулювання 

та приведення 

у 

відповідність 

до вимог 

законодавства 

діяльності 

щодо надання 

комунальних 

послуг 

На протязі 

року 

Міська рада, 

виконавчий  

Комітет, 

відділ ЖКГ, 

Комунальні 

підприємства 

4. Рішення сесії 

Городнянської 

міської ради 

Про 

затвердження 

Методики 

розрахунку та 

порядку 

використання 

за оренду 

майна 

комунальної 

власності 

міської ради 

Оптимізація 

орендної 

плати та 

збільшення 

надходжень 

до місцевого 

бюджету 

На протязі 

року 

Міська рада, 

виконавчий  

Комітет,  

відділ 

економіки, 

транспорту, 

торгівлі та 

інвестицій 

відділ ЖКГ 

 

 

          2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну  

комісію з питань  бюджету, планування, фінансів та соціально–економічного 

розвитку Городнянської міської ради. 

 

 

 

Секретар Городнянської 

міської ради                  С.А. Більська 

 


