
УКРАЇНА 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА  МІСЬКА РАДА 
VIIІ CКЛИКАННЯ            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від « 24 »  листопада  2020 року                                          № 03-03-VІІІ  
 

Про затвердження Плану 

діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік 

 

 

Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 7 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Переяславська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2021 рік, що додається. 

2. Доручити управлінню економіки й відділу інформації та 

комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради оприлюднити 

це рішення упродовж десяти днів після його прийняття у спосіб, передбачений 

чинним законодавством. 

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Огієвич О.М. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, цін, 

тарифів, житлово-комунальних відносин, транспорту, екології, благоустрою, 

підтримки підприємництва та охорони культурної спадщини. 

 

 

 

Міський голова        В. САУЛКО 

 

ОГІЄВИЧ О.                                 ОВЕРЧУК Л. 

ГИЧ Т.                                 ЛЕБІДЬ Н. 

  



Додаток 

до рішення міської ради 

від « 24 »  листопада  2020 року 

       № 03-03-VІІІ  

 

ПЛАН 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2021 рік 

№ 

п/п 

Вид та назва проекту 

регуляторного акта 

Ціль прийняття проекту 

регуляторного акта 

Строк 

підготовки 

Відповідальні за 

розроблення 

1. Рішення міської ради «Про 

затвердження нормативних  

документів  з питань 

оренди майна комунальної 

власності Переяславської 

територіальної громади» 

 З метою  раціонального, 

економного та 

ефективного управління 

ресурсами територіальної 

громади,для 

врегулювання правових, 

економічних та 

організаційних відносин, 

пов’язаних з передачею в 

оренду майна, що 

перебуває в комунальній 

власності 

І квартал 

2021 року 

Відділ 

комунального 

майна 

2. Рішення виконавчого 

комітету «Про 

встановлення граничних 

розмірів плати за оренду 

торгової площі 

комунального підприємства 

«Переяславський міський 

ринок». 

 

З метою  покращення 

фінансового стану 

підприємства, 

забезпечення стабільності 

його функціонування, 

відшкодування витрат, 

встановлення економічно 

обґрунтованого тарифу 

 

ІІ квартал 

2021 року 

 КП 

«Переяславський 

міський ринок» 

 

 

Секретар міської ради Л. ОВЕРЧУК  

 

 


