
 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

XХ сесії VIII скликання 
від 03 грудня 2021 року                           № 2119-19 
 
 
Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
проєктів регуляторних актів Дергачівської 
міської ради на 2022 рік 
 
 

Відповідно до Податкового кодексу України, статей 26, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійної 
комісії Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та 
підприємництва, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Дергачівської міської ради на 2022 рік (додається) 
2. Дане рішення оприлюднити шляхом публікації в засобах масової інформації. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Дергачівської 

міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва 
(ЛИЗЛОВ Костянтин).  
 
 
 
Міський голова                                Вячеслав ЗАДОРЕНКО 
 



Додаток 
до рішення ХХ сесії Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання 
від 03 грудня 2021 року № 2119-19 
 
 

План  
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів  

Дергачівської міської ради на 2022 рік 
 

 
  

№ 
з/п 

 

Види 
проектів 

регулятор 
них актів 

Назви 
регуляторних 

актів 

Ціль прийняття 
проектів регуляторних 

актів 

Строки 
підготовки 
проектів 

регулятор 
них актів 

Найменування 
регуляторного 

органу та 
підрозділу 

відповідального 
за розроблення 

проекту 

1 

рішення Про 
затвердження 

Порядку 
відрахування до 

бюджету 
Дергачівської  
міської ради 

частини чистого 
прибутку 
(доходу) 

комунальних 
унітарних 

підприємств  

Необхідність 
наповнення бюджету 

та спрямування 
отриманих коштів 
від сплати податків 

на  вирішення 
соціальних проблем 

територіальної 
громади та 

покращення її 
інфраструктури 

До 01 липня 
2022 року 

Дергачівська 
міська рада, 
Фінансове 
управління 

Дергачівської 
міської ради 

2 

рішення Про 
затвердження 

Правил 
благоустрою 

населених 
пунктів на 
території 

Дергачівської 
міської ради. 

Визначення 
правових, 

економічних, 
екологічних, 
соціальних та 

організаційних засад 
благоустрою 

території населених 
пунктів громади для 
забезпечення умов, 

сприятливих для 
життєдіяльності 

людини 

До 01 липня 
2022 року 

Дергачівська 
міська рада, 

Відділ 
житлово-

комунального 
господарства 

  
 

Дергачівський міський голова                                          Вячеслав ЗАДОРЕНКО 


