
Додаток   

до проекту  рішення   міської ради  

від ________________ 

№______________ 

ПЛАН       

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Арцизької міської ради на 2021 рік 

№ 

з/п 
Назва проекту регуляторного акта Цілі прийняття регуляторного акта 

Строки підготовки 

проектів регуляторних 

актів 

Найменування органів та 

підрозділів, відповідальних за 

розроблення проектів регуляторних 

актів 

1. Про встановлення місцевих податків і зборів на  2021 рік 

Збільшення дохідної 

частини бюджету Арцизької міської 

територіальної громади 

І півріччя 

2021 року 

Секретар міської ради, Фінансове 

управління 

2. 

Про затвердження Правил благоустрою території 

населених пунктів Арцизької міської територіальної 

громади 

Забезпечення виконання повноважень з 

благоустрою населених пунктів 

 

І півріччя 

2021 року 

Відділ архітектури, містобудування. 

житлово-комунального 

господарства, транспорту та 

благоустрою 

3. 

Про затвердження Порядку передачі в оренду 

комунального майна Арцизької міської територіальної 

громади 

Врегулювання орендних відносин, 

процедури надання в оренду майна 

комунальної власності, забезпечення 

прозорих і об’єктивних ставок за 

використання майна 

І півріччя 

2021 року 

Секретар міської ради, Відділ 

комунальної власності, земельних 

відносин та екологічних питань 

4 

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, 

збереження і використання безхазяйного майна та 

відумерлої спадщини на території Арцизької міської 

територіальної громади 

 Врегулювання питання щодо виявлення, 

обліку, збереження та використання 

безхазяйного майна, визнання спадщини 

відумерлою та прийняття такого майна в 

комунальну власність Арцизької міської 

територіальної громади 

І півріччя 

2021 року 

Відділ комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних 

питань 

5 

Про затвердження Порядку організації місцевих ринків, 

ярмарків і сприяння розвитку всіх форм торгівлі на 

території Арцизької міської територіальної громади 

Встановлення порядку, правил і 

механізмів сприяння розвитку всіх форм 

торгівлі на території населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади 

І півріччя 

2021 року 

Відділ архітектури, містобудування. 

житлово-комунального 

господарства, транспорту та 

благоустрою.  

6 

Про затвердження Програми розвитку та підтримки 

малого і середнього підприємництва в Арцизькій міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки 

Реалізація державної політики у сфері 

розвитку малого і середнього 

підприємництва, ефективне використання 

його можливостей у позитивній динаміці 

соціально-економічного розвитку 

Арцизької міської територіальної громади 

ІІ півріччя  

2021 року 
 Відділ економіки та інвестиції  

 


