ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22.06.2021 № 82
м. Золотоноша

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 01.12.2020 №120
„Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2021 рік” зі змінами
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”, ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 01.12.2020 №120
„Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2021 рік” зі змінами від 24.05.2021 № 67, доповнивши:
- п.10 додатку 1
№
Назва регуляторного акта
Виконавець
Орієнтована дата
п/п
регуляторного
акта
10. Про
затвердження
правил
Відділ
IV квартал 2021
торгівлі
прогнозування
року
та розвитку
громади
- додаток 2 п.13-19 (додається).
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Масла О.М., відділ прогнозування та розвитку
громади (Остроглазова В.В.).
Міський голова

Вікторія Остроглазова 23850

Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження міського голови
від 22.06.2021 № 82

№
з/п

Дата та номер
регуляторного
акта

Назва регуляторного акта

Вид
відстеження

Структурний
підрозділ
відповідальний
за проведення
відстеження
Управління
житловокомунального
господарства

Періодичне
здійснення
відстеження
регуляторного
акта
ІІ-ІІІ квартал
2021 року

13.

29.04.2021
№7-15/VIII

базове

14.

26.05.2021
№236

15.

---

Про затвердження правил
благоустрою
населених
пунктів
Золотоніської
міської
територіальної
громади у новій редакції
Про
затвердження
Положення про порядок
встановлення
режимів
роботи об’єктів торгівлі,
ресторанного
господарства та сфери
послуг та їх обліку на
території
Золотоніської
громади
Про обмеження реалізації
алкогольних напоїв
в
нічний час на території
Золотоніської
міської
територіальної громади

Вид даних

базове

Відділ
прогнозування
та розвитку
громади

ІІ-ІІІ квартал
2021 року

Статистичні
дані щодо
кількості
виданих
погоджень

базове

Відділ
прогнозування
та розвитку
громади

ІІ-ІІІ квартал
2021 року

Статистичні
дані

Статистичні
дані

16.

---

Про затвердження Правил
розміщення
зовнішньої
реклами
на
території
Золотоніської
територіальної громади

базове

17.

---

Про
затвердження
положення
про
організацію
роботи
надання платних послуг
та
використання
одержання
коштів
в
архівному
відділі
Золотоніської
міської
ради та встановлення цін
за надання послуг, які
виконуються
архівним
відділом
Золотоніської
міської ради

базове

Керуючий справами

Управління
архітектури,
регулювання
забудови та
земельних
відносин
виконавчого
комітету
Золотоніської
міської ради
Архівний
відділ

ІІІ-IV квартал
2021 року

Статистичні
дані

ІІІ-IV квартал
2021 року

Статистичні
дані щодо
кількості
отриманих
платних послуг

Оксана ШАКУРА

