
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорок п’ятої сесії восьмого скликання

27.10.2022 м. Березань № 153

Про планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності Березанської міської ради на 2023 рік

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  статей  7,  13,  32 Закону України  „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності“,  з метою реалізації державної
регуляторної політики у сфері господарської політики, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності Березанської міської ради на  2023  рік
(додається).

2.  Відділу економіки,  комунальної власності та енергоменеджменту
виконавчого комітету Березанської міської ради  (Іващенко Н.С.)  оприлюднити
у газеті  „Березанська громада“  План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності Березанської міської ради
на 2023 рік.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів,  соціально  –  економічного
розвитку,  підприємництва,  регуляторної політики,  торгівлі,  захисту прав
споживачів та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Рябоконя О.П.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сорок п’ятої сесії
Березанської міської ради
восьмого скликання
27.10.2022 № 153

План діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності

Березанської міської ради на 2023 рік

№
з/п

Назва проекту
регуляторного акта Ціль прийняття регуляторного акта

Термін
розробки проекту

регуляторного акта
(поквартально)

Найменування
підрозділу,

відповідального за
розробку проекту

регуляторного акта,
№ телефону

1 2 3 4 5
1 Про затвердження

Положення про взяття на
облік та передачу в
комунальну власність
безхазяйного майна та
відумерлої спадщини на
території Березанської
міської ради

Впорядкування процесу передачі в
комунальну власність безхазяйного
майна та відумерлої спадщини на
території Березанської міської
територіальної громади

ІІ квартал 2023 року Відділ економіки,
комунальної власності
та енергоменеджменту
виконавчого комітету
Березанської міської
ради
тел. (04576) 6 47 07

Секретар міської ради                                                                                                                                        Олег СИВАК


