
  
УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради  

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

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік  

та плану-графіку здійснення відстеження результативності діючих 

регуляторних актів  Арцизькою міською радою на 2021 рік» 

 

Відповідно  до пункту 7 статті 26  Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 7, статті 32 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

Регламенту Арцизької міської ради, затвердженого рішенням Арцизької 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 65-VIII, з метою забезпечення 

прозорості у сфері господарської діяльності в частині планування, підготовки 

проектів регуляторних актів, міська  рада    

  

ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни 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 міською  радою на 

2021 рік»(надалі за текстом-рішення), затвердивши  план роботи Арцизької 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік у новій 

редакції (додаток 1), а саме: 

 

1.1 Виключити пункт № 4 додатку 1 рішення (План діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Арцизької міської ради 

на 2021 рік): «Про затвердження Порядку списання (ліквідації) 

майна, що є комунальною власністю Арцизької міської 

територіальної громади  і перебуває на балансі комунальних 

підприємств, установ та закладів засновником яких є Арцизька 

міська рада». 

 

1.2 Пункт № 5 додатку 1 рішення «Про затвердження Порядку           

виявлення, взяття на облік, збереження і використання 

безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території 



Арцизької міської територіальної громади» вважати пунктом      

№ 4. 

 

1.3 Пункт № 6 додатку 1 рішення «Про затвердження Порядку      

                       організації місцевих ринків, ярмарків і сприяння розвитку всіх 

                  форм торгівлі на території Арцизької міської територіальної                   

                  громади» вважати пунктом  № 5. 

 

       2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

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

інвестиційної діяльності. 

 

 

 

 

Арцизький міський голова                                                   Парпуланський С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

21 травня 2021 року  

№358-VIII 
  

  

 


