
   Проєкт №  1389 
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від "___"  ____________ 2022 року       № ____ 

 

Про затвердження Плану діяльності  

Кропивницької   міської   ради 

з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України ʺПро місцеве самоврядування в Україніʺ та статтею 32 Закону України 

ʺПро засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльностіʺ, 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити План діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2023 рік, що додається. 

 
 

 

Секретар міської ради  Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 35 61 53 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради 

"______" _                   ___________________ 2022 року № _____ 

 
ПЛАН 

діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

 

 

№ 

з/

п 

 

 
Вид проєкту 

 

 
Назва проєкту 

 

 
Цілі прийняття 

проєкту 

 

Строки 
підготовки 

проєкту 

Назва виконавчого 

органу 

Кропивницької 

міської ради, 

відповідального 

за розробку 

регуляторного 

акта 

1. Рішення Кропивницької  

міської  ради 

Про затвердження 

Положення про порядок 

розміщення літніх 

майданчиків біля закладів 

ресторанного господарства 

на території Кропивницької 

територіальної громади (нова 

редакція) 

 

Вдосконалення порядку 

встановлення літніх 

майданчиків біля закладів 

ресторанного господарства на 

території Кропивницької 

територіальної громади.    
Забезпечення додаткових   

надходжень до міського 

бюджету та підвищення рівня 

довіри у відносинах між 

суб’єктами підприємницької 

діяльності та органом 

місцевого самоврядування 

І півріччя 

2023 року 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

Кропивницької міської 

ради 

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку           Ніна РАХУБА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради "Про затвердження   

Плану діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік" 

 

Законодавство України 

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 26); 

 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" (стаття 32). 

   

Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 Проєкт рішення підготовлений на виконання статті 7 Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності", відповідно до якого регуляторні органи місцевого 

самоврядування складають плани з підготовки проєктів регуляторних актів на 

рік та затверджують їх не пізніше 15 грудня поточного року. 
  

 Ціль прийняття  

 Забезпечення відкритості та інформування громадськості про 

планування діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік. 

Відповідно до вимог законодавства міська рада зобов’язана скласти та 

затвердити плани з підготовки проєктів регуляторних актів на рік до 15 грудня 

2022 року. 

  

 Результати розгляду постійними комісіями та виконавчим 

комітетом  

 Розгляд проєкту рішення відбудеться на засіданні постійної комісії з 

питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

регуляторної політики.  

 

 Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення 

 Реалізація проєкту рішення не потребує додаткових матеріальних і 

фінансових витрат з міського бюджету.  
 

 

 

Директор  департаменту з  

питань економічного розвитку                                                   Ніна РАХУБА 
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