
Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
на 2021 рік 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2021 рік згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Омельяновича Р.А. 

Міський голова В.В. Буряк 
 



 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

бул. Центральний, 27, м. Запоріжжя, 69005, факс. (061)2360425, 

e-mail: reception.dnaprp@zp.gov.ua, dnaprpzp@gmail.com, Код ЄДРПОУ 37573508 

 

 
 

Пояснювальна записка до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької 
міської ради «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік» 
 

Проєкт рішення підготовлено на виконання вимог ст. 7 «Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

Відповідно до ст. 7 зазначеного Закону регуляторні органи затверджують 

плани діяльності з підготовки ними проєктів регуляторних актів на наступний 

календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не 

встановлено законом.  

За інформацією департаментів, управлінь та Інспекції з благоустрою 

Запорізької міської ради на сьогодні пропозиції щодо включення проєктів 

рішень до плану діяльності відсутні. 

У зв’язку з тим, що план діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на наступний рік необхідно затвердити не пізніше 15 грудня поточного 

року та згідно з рекомендаціями Державної регуляторної служби України, у 

разі відсутності пропозицій від розробників, на розгляд та затвердження 

виконавчого комітету Запорізької міської ради виноситься проєкт «Про 

затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік» без переліку проєктів регуляторних актів. 

 
 
Директор департаменту                            Н.А. Мила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полтавець, 527469 
Александров, 2247972 

______________ № _______________________     На № ______________ від ____________ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 

                                                                                                                ____________№_______ 

 

 
План діяльності з підготовки  

проєктів регуляторних актів на 2021 рік 
 
№ 
з/п 

Перелік питань щодо 
підготовки проєктів 
рішень виконавчого 

комітету міської ради 

Мета прийняття 
рішень виконавчого 

комітету міської ради 

Виконавчий орган 
міської ради, 

відповідальний за 
розробку проєкту 

Строк 
підготовки 

проєкту 

1. * 
 

   

 
 * - Пропозиції від розробників регуляторних актів – департаментів, управлінь та 
Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради щодо включення проєктів рішень 
регуляторних актів до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 
відсутні. 
 
 
 
Директор департаменту 
надання адміністративних послуг  
та розвитку підприємництва  
Запорізької міської ради                                                            Н.А. Мила 
 
 
 
 
Заступник керуючого справами  
виконкому ради – начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради        О.В. Савенко 


