
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ VII/1/11 від 15 грудня 2015 року  

Про затвердження плану
діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік

З метою здійснення державної регулюторної політики органом місцевого самоврядування,

керуючись ст.7,32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльносмті” п.7 ч.1 ст.26    Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік згідно

додатком (Додаток №1).

      Міський голова   Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець

Присяжнюк



Додаток №1 до рішення 
№VII/1/11   від  15.12.2015 року

ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПІДГОТОВКИ

ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2016  РІК
№пп Назва рішення Обґрунтування

необхідності
Строк

підготовки  та
прийняття 

Відповідальний за
підготовку проекту

Рішення Збаразької міської ради 
“Про затвердження положення про 
порядок надання одноразової 
матеріальної (фінансової) 
допомоги малозабезпеченим 
громадянам, які опинилися у 
скрутній життєвій ситуації і 
проживають на території міста 
Збаража”

Надання додаткової 
підтримки та забезпечення 
малозабезпечених сімей

І-III квартал 
2016року

Сесія Збаразької 
міської ради

Рішення  Збаразької міської ради 
“Про затвердження порядку 
встановлення розмірів орендної 
плати за земельні ділянки та ставок
орендної плати за земельні 
ділянки, які надані у користування 
на умовах оренди фізичним та 
юридичним особам міста Збараж”.

Створення єдиних 
організаційно-правових та 
економічних засад 
визначення та справляння  
орендної плати за земельні 
ділянки 

І - ІІ квартал 
2016 року

Сесія Збаразької 
міської ради

Рішення  Збаразької  міськоїради
«Про  внесення змін  в  Положення
про  порядок  розміщення
зовнішньої реклами
   та  нарахування  плати  за
тимчасове  її  розміщення  в  м.
Збаражі “

Впорядкування розміщення 
реклами в м.Збаражі

І-III  квартал 
2016 року

Сесія Збаразької 
міської ради

Рішення “Про внесення змін

до  правил  благоустрою  м.

Збаража

Для  утримання  в

належному  стані

об`єктів благоустрою

І-IIIкв.

2016р

Сесія  міської

ради

Рішення  «Про  конкурсний
відбір  з  визначення
підприємства  (організації)
для  здійснення  функцій
робочого органу”

Дотримання вимог 
законодавства щодо 
необхідності визначення на 
конкурсних умовах  
організації для здійснення 
функцій робочого органу 

I-III кв.2016р. Сесія міської ради
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