
РІШ ЕННЯ

ПРОБ-КТ
Автор проекту:
міський голова Г. А. Дикий

Про план діяльності Білоцерківської 
міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік

Розглянувши подання міського голови, враховуючи пропозиції розробників проектів 
регуляторних актів, відповідно до ст.ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Затвердити план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік (згідно з додатком).

2. Зобов’язати відділи, управління виконавчого комітету, міської ради та 
рекомендувати іншим розробникам проектів регуляторних актів завчасно повідомляти 
постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг 
та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, відділ з 
питань розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки міської ради про зміни 
в діючі або підготовку проектів нових регуляторних актів.

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати 
дане рішення до оприлюднення в засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, 
власності, комунального майна та приватизації.

Міський голова Г.А. Дикий



Додаток
до рішення міської ради 
від «___»______ 2017 року №

План
діяльності Білоцерківської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

№
з/п Назва проекту 

регуляторного акта
Мета прийняття 

регуляторного акта

Термін 
розробки 
проекту 

регулятор
ного акта

Найменування 
підрозділу, 

відповідального за 
розробку 

регуляторного 
акта

1. Про затвердження 
Порядку визначення 
обсягів пайової участі 
(внеску) власників 
тимчасових споруд 
торговельного, 
побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення для 
здійснення 
підприємницької 
діяльності, засобів 
пересувної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі в 
утриманні об'єктів 
благоустрою міста Біла 
Церква

Впровадження прозорої 
процедури участі 
суб’єктів
господарювання в 
утриманні об’єктів 
благоустрою міста Біла 
Церква відповідно до 
Закону України «Про 
благоустрій населених 
пунктів»

І-ІІ квартал 
2018 року

Департамент
житлово-
комунального
господарства
Білоцерківської
міської ради

2. Про внесення змін до 
Правил благоустрою 
території міста Біла 
Церква

Приведення норм у 
відповідність до 
чинного законодавства 
та прийнятих 
нормативних 
документів 
Білоцерківською 
міською радою, 
встановлення порядку 
благоустрою та 
утримання території 
міста

І-ІІ квартал 
2018 року

Департамент
житлово-
комунального
господарства
Білоцерківської
міської ради

3. Про нормативи питного 
водопостачання населення 
міста Біла Церква

Розроблення 
нормативів питного 
водопостачання 
населення в місті Біла 
Церква та їх наукове 
обгрунтування згідно з 
Методикою визначення 
нормативів питного

І-ІІ квартал 
2018 року

Департамент
житлово-
комунального
господарства
Білоцерківської
міської ради



водопостачання 
здійснюється 
спеціалізованими 
науково-дослідними 
організаціями на 
замовлення органів 
місцевого 
самоврядування. 
Перегляд нормативів 
здійснюється один раз 
на 3 роки.

4. Про затвердження 
Методики розрахунку 
орендної плати за землю в 
м. Біла Церква

Приведення норм у 
відповідність до 
чинного законодавства

ІІ квартал 
2018 року

Управління
регулювання
земельних
відносин
Білоцерківської
міської ради

5. Про встановлення 
місцевих податків і зборів 
в м. Білій Церкві на 2019 
рік

Зміцнення фінансової 
бази місцевого 
самоврядування, 
збільшення бюджету 
розвитку, сприяння 
соціально-
економічному розвитку 
міста Білої Церкви

ІІ квартал 
2018 року

Управління 
економіки 
Білоцерківської 
міської ради

Секретар міської ради Б.М. Смуток


