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УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

20 січня 2022 року Деражня №220

Про внесення змін до плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2022 рік

Керуючись ст. ст. 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши рекомендації щодо плану роботи виконавчого комітету Деражнянської 
міської ради на 2022 рік, виконавчий комітет Деражнянської міської ради

ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 16 грудня 2021 року № 193 
«Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 
рік» виклавши в такій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльне ' Олексія БЕДНАРСЬКОГО.

Міський голо Андрій КОВПАК
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Додаток
до рішення виконавчого 
комітету
від 20 січня 2022 року 
№220

і

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік

№
п/п

Вид
проекту 

регулятор 
ного акту

Назва Мета прийняття проекту 
регуляторного акту

Строк
підготовк

и

Підрозділ 
відповідальний 
за підготовку

Рішення
міськвико
нкому

Про затвердження 
Порядку розміщення 
зовнішньої реклами 
та Порядку
визначення розміру 
плати за тимчасове 
користування 
місцем розташування 
рекламних засобів, 
що перебуває у 
комунальній 
власності на території 
населених пунктів 
Деражнянської 
міської
територіальної 
громади__________

З метою врегулювання 
відносин при наданні 
дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами на

І півріччя 
2022 року

території
пунктів
міської
громади

населених
Деражнянської
територіальної

Відділ
економіки,
інвестицій та
комунальної
власності
апарату
виконавчого
комітету міської
ради

Рішення
міськвико
нкому

Про проведення 
конкурсу з
визначення виконавця 
послуг
з вивезення
побутових відходів на 
території 
Деражнянської 
міської
територіальної 
громади____________

З метою впорядкування та 
належної організації 
діяльності у сфері 
поводження з побутовими 
відходами на території 
Деражнянської міської ТГ

І півріччя 
2022 року

Відділ житлово - 
комунального 
господарства та 
благоустрою 
апарату 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Міський голова
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Андрій КОВПАК
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