щ

УКРА1НА
ДУНА€ВЕЦЬКА М1СБКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 липня 2018 р.

ДунаУвщ

№ 239/2018-р

Про
внесения
змш
до
розпорядження вщ 16.03.2018 р.
№ 82/2018-р. «Про затвердження
плану д1яльност1 з пщготовки
проект1в регуляторних акт1в ОТГ
на 2018 рш»

В1дпов1дно до ст. 27 Закону Укра'ши «Про м1сцеве самоврядування в
Укра'йй», ст. 7 Закону Укра’ш и «Про засади державно! регуляторно! полИики
у сфер1 господарсько! д1яльност1»

Внести змши до розпорядження вщ 16.03.2018 р. № 82/2018-р. «Про
затвердження плану д1яльносп з пщготовки проекНв регуляторних акт1в ОТГ
на 2018 piK», а саме: додаток викласти у новШ редакцИ' (додаеться).

В. Заяць

До латок
до розпорядження № 239/2018-р
вщ 06 линия 201 8 р.

ПЛАН
дзяльноеоз в шдготовки проект1в регуляторних акпв на 2018 pi к
№
п/п
1.

2

*>

4.

1Уазва

Мега

Герм in

В1днов1далып

«Про встановлення м1ецевих
податюв та збор1в на
те рито р iУД у н ас в е ц ь коУ
мюькоУ ради об'еднаноУ
територгальноУ громади на
2019 piK»

11оповнення дох!дноУ
частини MicbKor o бюджету

II
квартал
2018 pi к

1locrnnii

Впорядкування егихй'шо
«11оложепня про оргашзашю
утворених Miciib для
сезонноУ. святковоУ. виУзноУ
roprisai
торпвлц надання послуг у
сфер! розваг та проведения
ярмаркой на геритори
ДупасвецькоУ MiebicoY ради»
1(оповнення дох1дноУ
«11ро затвердження 11орядку
залучення. розрахунку poBMipy частини MicbKoto бюджету
i викориетання концов пайовоУ
у час лi у створен i i розвитку
iнженер 1 ю-гранснортноУ та
со ц iал ьноУ i1 1 фрастру к гу р и
населсних пункоов па теригорй'
ДупасвецькоУ\нськоУради»
(нова редак 1 пя)
«Про затвердження 11орядку
розмiщення зов 1 liiuioьоУ
реклами та визначення
розм1ру плати за гимчасове
кор ис ту ван н я м iс ця м'п
роз гашу ван ия ре кл ам н и х
3aco6iB. mo неребувають у
комуналыпй власносоз на
те ритор ii ДупасвецькоУ
м icBKoi ради» (нова редаклпя)

Ксруюча справами виконавчого ком Нету

Впорядкування
розм i 1 цен ня зовгпшньоУ
реклами

II
квартал
201 8 pi к

KOMicii’.
Островський
М.Г.:
Дудка Г.В.

1IoeriOni

KOMicii.
Мудра 1.О.

1Ioc Iлйьп

KOMicii'.

швр)ччя
2018 piK

Мудра 1.О.

2

1Iocrirnii

гпвр1ччя
2018 piK

KOMicii’.
Мудра I.О.

11анасевич Г.1.

