
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Міський голова 

                 

__________Віталій  БУЗИЛЬ. 

         _________.2021 

План проведення відстежень результативності регуляторних актів Шепетівської міської ради  та її виконавчого комітету  

на 2022 рік. 

 

№ 

з/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта Вид 

відстеження 

Вид даних, які 

використовуватиму 

ться  для 

відстеження 

Структурний 

підрозділ 

відповідальний за 

проведення 

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів у 

2022 році 

Орієнтовний 

строк 

формування 

та 

оприлюднен 

ня 

підрписаного 

звіту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 21.05.2015 

№118 

Рішення  виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради  «Про затвердження Порядку та умов 

тимчасового припинення або обмеження подачі 

води і відключення каналізаційних мереж 

споживачів послуг, що надаються Шепетівським 

комунальним підприємством водопровідно-

каналізаційного господарства» 

періодичне статистичні  Відділ 

підприємництва 

та аналізу 

управління 

економіки, 

підприємництва 

та підтримки 

інвестицій 

Червень  Червень  

2 22.07.2021 

№230 

Рішення  виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради  «Про встановлення тарифів на 

користування міською лазнею» 

повторне Статистичні -//- Липень  Липень  

3 22.09.2017 

№261 

Рішення  виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради  «Про затвердження Порядку 

демонтажу незаконно встановлених споруд на 

території міста Шепетівки» 

періодичне Статистичні -//- Липень  Липень  

4 29.09.2022 

№303 

Рішення  виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради  «Про встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів у міському автотранспорті в 

звичайному режимі руху та в режимі маршрутного 

таксі» 

повторне статистичні -//- Вересень  Вересень  



1 2 3 4 5 6 7 8 

5 29.09.2021 

№299 

Рішення  виконавчого комітету Шепетівської ї 

міської ради  «Про затвердження «Правил 

розміщення зовнішньої реклами на території 

Шепетівської міської територіальної громади» 

повторне Статистичні Відділ 

підприємництва 

та аналізу 

управління 

економіки, 

підприємництва 

та підтримки 

інвестицій 

Жовтень  Жовтень  

6 19.07.2012 

№164 

Рішення  виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради  «Про затвердження розрахунку 

орендної плати за необлаштоване торгове місце на 

ринку КП «Шепетівський ринок» по проспекту 

Миру,28» 

періодичне Статистичні -//- Листопад Листопад 

7 29.10.2009 

№8 

Рішення Х LVІІІ  сесії міської ради V скликання 

«Про  затвердження «Правил благоустрою 

території м. Шепетівки» 

періодичне Статистичні -//-  Грудень   Грудень  

8 18.12.2018 

№11 

Рішення  виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради  «Про затвердження  Положення про 

організацію та проведення ярмарків у м.Шепетівці» 

періодичне Статистичні -//-  Грудень   Грудень  

 

 

 

 

Начальник управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій                                                                                Олександр ГРИНЬ 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Мартинюк ,4-04-16 


