ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 21.11.2019 № 153
м. Золотоноша

Про затвердження плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2020 рік
У відповідності з вимогами ст. 7 Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись п. 1, 7, 20
ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2020 рік та план-графік проведення заходів з відстеження результативності
прийнятих регуляторних актів на 2020 рік згідно додатків, що додаються.
2. Структурним підрозділам міськвиконкому, відповідальним за реалізацію
плану регуляторної політики здійснювати заходи в зазначені терміни, про що
інформувати управління економіки.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Масла О.М., управління економіки
(Остроглазова В.В.).
Міський голова

Остроглазова 23850

В.О. Войцехівський
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Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 21.11.2019 № 153

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік
№
п/п

1.

2.

Назва регуляторного акта

Виконавець

Про встановлення плати за землю на Фінансове управління
земельні ділянки, що розташовані в
адміністративно-територіальному
підпорядкуванні Золотоніської міської
ради на 2021 рік
Про місцеві податки і збори на Фінансове управління
території міста Золотоноша на 2021
рік

Керуючий справами

Орієнтована
дата
регуляторного
акта
ІІ квартал
2020 року

О.В. Шакура

ІІ квартал
2020 року
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Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 21.11.2019 № 153

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2020 рік
№ Дата та номер
з/п регуляторного
акта

1

21.06.2019
№46-2/VІI

2

21.06.2019
№46-3/VІI

3

21.09.2011
№10-15/VI
28.05.2012
№17-7/VI
29.01.2014
№34-14/VI
20.12.2013
№33-87/VI

4

Назва регуляторного акта

Вид
відстеження

Про місцеві податки і збори повторне
на території м. Золотоноша
на 2020 рік
Про встановлення плати за
повторне
землю на земельні
ділянки, що розташовані в
адміністративнотериторіальному
підпорядкуванні
Золотоніської міської ради
на 2020 рік
Про пайову участь (внесок) періодичне
замовників
у
розвитку
інженерно - транспортної та
соціальної інфраструктури
м. Золотоноша
«Про обмеження приймання
побутового та промислового

періодичне

Структурний
Строк
підрозділ
виконання
відповідальний заходів
за проведення
відстеження
Фінансове
Жовтень
управління
2020

Вид даних

Статистичні дані за
відповідний період

Фінансове
управління

Жовтень
2020

- динаміка кількості
платників (в розрізі плати за
землю);
- обсяги надходжень плати
за землю

Управління
економіки

Серпень
2020

Аналіз статистичних даних

Управління
економіки

Листопад
2020

Надходження коштів від
надання платних послуг

4

5

21.02.2019
№ 73

21.03.2012
№ 16-7/ VIІ

металобрухту
чорних
і
кольорових металів у нічний
час на території міста
Золотоноша»
Про
затвердження повторне
«Місцевих
правил
прийняття стічних вод до
системи
водовідведення
м.Золотоноша»
Про
затвердження періодичне
Положення про оренду
комунального майна в місті
Золотоноша та Порядку
проведення конкурсу на
право оренди комунального
майна

Керуючий справами

Управління
житловокомунального
господарства

Березень
2020

Статистичні дані

Управління
житловокомунального
господарства

Грудень
2020

Статистичні дані

О.В. Шакура

