
 
 

    ПРОЄКТ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

       сесія VІII скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

 

від                                                             м.Кам’янське                                          №            /VIII   
 

 

Про внесення доповнень 

до рішення міської ради  

від 12.11.2021 №335-11/VIII 

 

З метою забезпечення відкритості діяльності Кам’янської міської ради, 

додержання органами місцевого самоврядування вимог та принципів державної 

регуляторної політики, відповідно до ст.ст.7, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення 

міської ради від 24.10.2012 №565-28/VI «Про планування та підготовку проектів 

рішень міської ради, які носять регуляторний характер», керуючись ч.1 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Унести до рішення міської ради від 12.11.2021 №335-11/VIІI  

«Про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік» в частині додатків 1, 2 доповнення, що додаються. 

2. Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської 

ради протягом 10 днів після прийняття цього рішення забезпечити його 

оприлюднення у міських засобах масової інформації.  

3. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, координацію –  

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Саусь К.В., контроль – на постійну комісію міської ради  

з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку 

підприємництва, депутатської діяльності та етики. 
 

 

Міський голова           Андрій БІЛОУСОВ 

http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/51120447069454_d1/


Додаток 1  

до рішення міської ради 

від  12.11.2021    №  335-11/VІII 

(у редакції рішення міської ради 

від                        №            /VIII) 

 

 

План  

діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 
 

 

 

№ 

п/п 

Назва проєкту Ціль його прийняття Строки 

підготовки 

проєкту 

Найменування виконавчого 

органу, відповідального  

за розроблення проєкту 

…     

8. Про затвердження Правил 

благоустрою Кам’янської міської 

територіальної громади 

Реалізація норм чинного 

законодавства щодо напрямів, 

спрямованих на забезпечення 

належного технічного, санітарного  

та екологічного стану об’єктів 

благоустрою, їх збереження  

та створення сприятливих умов 

життєдіяльності Кам’янської міської 

територіальної  громади 

І квартал Департамент  

житлово-комунального 

господарства  

та будівництва  

міської ради 

      

 

        Секретар міської ради            Наталія КТІТАРОВА 



Додаток 2  

до рішення міської ради 

від  12.11.2021  №    335-11/VIІI 

(у редакції рішення міської ради 

від                        №            /VIII) 
 

 

Графік 

здійснення заходів із відстеження результативності прийнятих міською радою                                                               

регуляторних актів на 2022 рік 
 

 

№ 

п/п 

Регуляторний акт, стосовно якого проводиться відстеження 

результативності його дії  

Вид та строк здійснення 

заходів із відстеження 

результативності  

дії регуляторного акта 

Найменування 

відповідального органу  

чи підрозділу міської ради 

…    

14. Проєкт рішення міської ради «Про затвердження Правил 

благоустрою Кам’янської міської територіальної громади» 

Базове 

до набрання чинності 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства  

та будівництва  

міської ради 

 

 

       Секретар міської ради            Наталія КТІТАРОВА 


