
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Міський голова 

                 

__________Віталій  БУЗИЛЬ. 

         _________.2022 

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

на 2023 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 24.06.2021 

№14 

Рішення  ХІ  сесії міської ради VІІІ скликання « 

Про встановлення місцевих податків та зборів» 

повторне Статистичні Відділ 

підприємництва та 

аналізу управління 

економіки, 

підприємництва та 

підтримки 

інвестицій 

Січень Січень 

2 24.06.2021 

№15 

Рішення  ХІ  сесії міської ради VІІІ скликання « 

Про встановлення річних розмірів орендної плати 

за земельні ділянки» 

повторне Статистичні -//- Січень Січень 

3 23.12.2021 

№25 

Рішення ХХ сесії міської ради VІІІ скликання «Про 

затвердження нормативних документів з питань 

оренди  майна комунальної власності  Шепетівської 

міської територіальної громади» 

повторне Статистичні -//- Січень Січень 

4 28.03.19 №11 Рішення LІV сесії міської ради 7 скликання «Про 

впорядкування продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива 

(крім безалкогольного) на території міста 

Шепетівка» 

 

Періодичне  

Статистичні -//- Січень Січень 



1 2 3 4 5 6 7 8 

5 30.03.07  

№19  

Рішення ХV (позачергової) сесії міської ради 5 

скликання «Про затвердження Положення про 

порядок підготовки та визначення ефективності 

регуляторних актів Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету» 

періодичне Статистичні -//- Квітень  Квітень  

6 12.04.13 №12 Рішення ХХХVІ сесії міської ради 6 скликання 

«Про залучення коштів замовників на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста при встановленні тимчасових 

споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м. Шепетівка» 

періодичне Статистичні -//- Квітень  Квітень  

7 20.05.2022 

№113 

Рішення виконкому  «Про встановлення тарифів на 

послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування» 

повторне Статистичні -//- Травень  Травень  

8 19.12.13  

№16 

Рішення ХLV сесії міської ради 6 скликання «Про 

затвердження Порядку взаємодії адміністратора 

центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради із 

суб’єктами надання адміністративних послуг та 

суб’єктами звернень 

періодичне Статистичні -//- Грудень  Грудень 

 

 

 

 

Начальник управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій                                                                                Олександр ГРИНЬ 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Мартинюк ,4-04-16 


