
ПРОЄКТ № 4568      

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від “___”  __________ 2020 року № _______ 
 

Про затвердження Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького 

з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 32 Закону 

України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Затвердити План діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, що додається. 

 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення оприлюднити дане рішення у 

газеті територіальної громади міста Кропивницького «Вечірня газета» та на 

офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет у десятиденний термін після 

його прийняття. 

 
 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Ковпак 35 61 52



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради міста Кропивницького 

від “___” __________ 2020 року № ______   
 

ПЛАН 

діяльності Міської ради міста Кропивницького з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

 

№ 

з/ 

п 

 
 

Вид проєкту 

 
 

Назва проєкту 

 
 

Цілі прийняття проєкту 

 

Строки 

підготовки 

проєкту 

Назва виконавчого 

органу Міської ради 

міста Кропивницького, 

відповідального за 

розробку 

регуляторного акта 

1. Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

Про затвердження 

Порядку транспортування та 

доставки померлих у морги 

лікарень, а також трупів з місць 

пригод та одиноких громадян у 

морг комунального закладу 

“Кіровоградське обласне бюро 

судово-медичної експертизи у 

місті Кропивницькому”                                      

Визначення порядку 

надання послуги з 

транспортування 

померлих тіл у морги   

2021 рік Головне управління 
житлово-комунального 

господарства  

Міської ради 
міста Кропивницького 

 

 

 
      Директор департаменту –  

начальник управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                                                                                                   Ніна РАХУБА                                
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