
П Л А Н 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020  рік   

 

№ 

п/п 

Вид 

регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта 
Ціль прийняття 

регуляторного акта 

Строк 

підготовки 

проекту 

регуляторного 

акта 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

регуляторного 

акта 

1.  
Рішення міської 

ради 

Про затвердження Правил 

благоустрою міста Бердичів 

Створення сприятливого для 

життєдіяльності людини 

природного середовища, 

забезпечення належного 

контролю за благоустроєм і 

санітарним станом міста та з 

метою виконання змін до 

Закону України «Про 

благоустрій населених 

пунктів»  

І – ІІ квартал  

2020 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування  та 

архітектури 

2.  
Рішення міської 

ради 

Про затвердження Правил 

приєднання до комунальних 

мереж централізованого 

водопостачання та водовідведення 

міста Бердичева 

Забезпечення місцевого 

регулювання відносин, які 

виникають у процесі 

приєднання до комунальних 

водопровідних та 

каналізаційних мереж, 

запобігання самовільному 

підключенню до 

комунальних водопровідних 

та каналізаційних мереж, 

підвищення ефективності 

роботи мереж і безпеки їх 

експлуатації 

І – ІІ  квартал  

2020 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування  та 

архітектури 

3.  
Рішення міської 

ради 

Про встановлення ставок єдиного 

податку 

Приведення у відповідність 

до чинного законодавства 

І півріччя  

2020 року 
Фінансове управління 

4.  Рішення міської Про встановлення ставки збору за Приведення у відповідність І півріччя  Фінансове управління 



ради місця для паркування 

транспортних засобів 

до чинного законодавства 2020 року 

5.  
Рішення міської 

ради 

Про встановлення ставок 

туристичного збору 

Приведення у відповідність 

до чинного законодавства 

І півріччя  

2020 року 
Фінансове управління 

6.  
Рішення міської 

ради 

Про встановлення ставки 

транспортного податку 

Приведення у відповідність 

до чинного законодавства 

І півріччя  

2020 року 
Фінансове управління 

7.  
Рішення міської 

ради 

Про встановлення ставок податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Приведення у відповідність 

до чинного законодавства 

І півріччя  

2020 року 
Фінансове управління 

8.  
Рішення міської 

ради 

Про встановлення ставок 

земельного податку 

Приведення у відповідність 

до чинного законодавства 

І півріччя  

2020 року 
Фінансове управління 

9.  
Рішення міської 

ради 

Про затвердження Положення про 

порядок списання майна 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Бердичева 

Приведення у відповідність 

до чинного законодавства 

ІІ півріччя  

2020 року 

Відділ комунальної 

власності та 

земельних відносин 

10.  Рішення міської 

ради 

Про затвердження Положення про 

управління комунальним майном 

територіальної громади                  

м. Бердичева 

З метою підвищення 

ефективності використання 

комунального майна 

територіальної громади міста 

Бердичева, з урахуванням 

змін, які відбулися у 

законодавстві України щодо 

оренди державного та 

комунального майна 

ІI півріччя   

2020 року 

Відділ комунальної 

власності 

 


