
 

  
  

У К Р А Ї Н  А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е  Н  Н Я 
 

від 11 грудня  2012 року                                                                 № 2113 
            
Про затвердження Плану діяльності  
Кіровоградської     міської ради     з  
підготовки проектів регуляторних  
актів на 2013 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 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити План діяльності Кіровоградської міської ради з 
підготовки  проектів  регуляторних актів на 2013 рік, що додається. 
 2. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради дотримуватись 
строків підготовки проектів регуляторних актів, визначених Планом 
діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2013 рік. 
 3. Відділу по роботі із засобами масової інформації  оприлюднити дане 
рішення у віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на 
офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет у 
десятиденний термін після його прийняття. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань регуляторної політики, 
підприємництва, інвестицій  та зовнішньоекономічної    діяльності. 
   
 
Міський голова                                                                                        О. Саінсус                   
 
 
 
 
 
 
Селіванова 24 13 26 
 
  



     
    
      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення  Кіровоградської  
 міської ради 
 11 грудня  2012 року 
 №  2113 

ПЛАН  
діяльності   Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

№

з/
п 

 
 
 

Вид проекту 

 
 
 

Назва проекту 

 
 
 

Цілі прийняття проекту 

 
Строки 

підготовки 
проекту 

Назва виконавчого 
органу 
Кіровоградської 
міської ради, 
відповідального за 
розробку 
регуляторного акта 

1. Рішення   
Кіровоградської 
міської ради 

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Кіровоградської 
міської ради від 31.06.2011           
№ 570 «Про упорядкування 
роздрібної торгівлі пивом, 
алкогольними та слабо-
алкогольними напоями на 
території міста Кіровограда» 

Упорядкування продажу пива, 
алкогольних та безалкогольних 
напоїв  на території міста 
Кіровограда  

Протягом 
2013 року 

Управління  по 
сприянню розвитку 
торгівлі та побутового 
обслуговування  
населення 
Кіровоградської 
міської ради  

2. Рішення   
Кіровоградської 
міської ради 

Про затвердження Положення 
про порядок встановлення 
режиму роботи підприємств 
торгівлі, ресторанного 
господарства та надання  послуг 
на території міста Кіровограда 

Врегулювання правових відносин 
між органами  місцевого 
самоврядування та суб'єктами 
господарювання у сфері торгівлі, 
ресторанного господарства та 
побутового обслуговування 
населення щодо встановлення  
режиму роботи 

 Протягом      
2013 року 

  

Юридичний відділ 
Кіровоградської 
міської ради  

 
Начальник управління економіки  Кіровоградської міської ради                                                                        О.Осауленко 


