
                    

АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

24 грудня 2020 року №84-VIII «Про затвердження плану роботи з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік та плану-графіку 

здійснення відстеження результативності діючих 

регуляторних актів Арцизькою міської радою на 2021 рік» 

                                                

Відповідно  до статей 25, 59  Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Регламенту 

Арцизької міської ради, затвердженого рішенням від 24 грудня 2020 року 

№65-VIII, у зв’язку з внесенням на розгляд Арцизької міської ради проекту 

регуляторного акта «Про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження 

Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в 

Арцизькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 

24 грудня 2020 року №84-VIII «Про затвердження плану роботи з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік та плану-графіку здійснення 

відстеження результативності діючих регуляторних актів Арцизькою міської 

радою на 2021 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Арцизької міської ради 

від 21 травня 2021 року №358-VIII), виклавши план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Арцизької міської ради на 2021 рік у новій 

редакції (додається).   

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності. 

 

Проект рішення підготовлений  

юридичним відділом  

Арцизької міської ради 



Лист погодження до проекту рішення  

 

          «Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

ради від 24 грудня 2020 року №84-VIII «Про затвердження плану роботи 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік та плану-графіку 

здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів 

Арцизькою міської радою на 2021 рік» 

 
 

 

Секретар Арцизької міської ради          

«____» ___________  2021року          ____________  Ольга   ДОБРЯКОВА 

 

 

 

Перший заступник Арцизького 

 міського голови                                      

«____» ___________  2021року          ____________  Тетяна    БАХЧЕВАН 

 

 

Начальник юридичного відділу             

«_____»____________   2021року     ____________  Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Підпис виконавця, який готував 

 проект рішення                                      

«_____»___________  2021року        _____________  Анастасія ДЕЛІ-СТОЯНОВА 

 

 

 

 

 


