
                        

                  
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              

(дев’ятнадцята (37) сесія сьомого скликання) 
 

 

03 грудня 2019 року                   

м. Городня 

 

Про план прийняття регуляторних 

актів  на 2020 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.Затвердити   план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік: 

№ 

п/

п 

Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк 

підготов- 

ки 

Розробник 

проекту 

1. Рішення 

сесії 

Городнян-

ської міської 

ради 

Про встановлен-

ня місцевих по-

датків та зборів 

Оптимізація міс-

цевих податків 

та зборів, збіль-

шення надход-

жень до місько-

го бюджету 

На 

протязі 

року 

Міська 

рада 

2. Рішення 

сесії 

Городнян-

ської міської 

ради 

Про затверджен-

ня Методики 

розрахунку та 

порядку вико-

ристання за 

оренду майна 

комунальної 

власності місь-

кої ради 

Оптимізація 

орендної плати 

та збільшення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету 

На 

протязі 

року 

Міська 

рада, 

виконав-

чий  

комітет,  

відділ 

економі-

ки, 

транспор-

ту, торгів-

лі та інвес-

ти  цій, 

відділ 

ЖКГ 



3. Рішення 

сесії 

Городнян-

ської міської 

ради 

Про встановлен-

ня заборони про-

дажу пива (крім 

безалкогольно-

го),  алкоголь-

них,  слабоалко-

гольних напоїв, 

вин столових 

суб’єктами гос-

подарювання на 

території 

Городнянської 

міської ради 

Забезпечення 

прав та законних 

інтересів грома-

дян, а також 

реалізації на те-

риторії міської 

ради державної 

політики щодо 

попередження 

вживання серед 

населення алко-

гольних напоїв, 

слабоалкоголь-

них напоїв та 

пива, визнання 

здоров'я людини 

найвищою соці-

альною цінністю 

та врегулювання 

правових відно-

син суб'єктів 

господарювання 

На 

протязі 

року 

Міська 

рада, 

виконав-

чий  

комітет,  

відділ 

економі-

ки, 

транспор-

ту, 

торгівлі та 

інвести-

цій 

 

 

          2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну  

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

розвитку Городнянської міської ради. 

 

 

       

Міський голова                                                                                        А.І. Богдан 

 

 


