
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  
 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 
Про внесення змін до рішення 1 сесії Липовецької міської ради 8 

скликання від 4 грудня 2021 року № 27 «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» 

 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 7, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення 

прозорості у сфері господарської діяльності в частині планування, підготовки 

проектів регуляторних актів, враховуючи клопотання відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради 

від 12 березня 2021 року №01-41/65, висновок постійної комісії міської ради з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести до рішення 1 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 4 

грудня 2021 року № 27 «Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік» (далі- Рішення), такі зміни додаток 

«План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021» Рішення 

доповнити пунктами 5, 6 такого змісту: 

 
№ 

з/п 

 

Назва проєкту рішення Липовецької 

територіальної громади 

Цілі прийняття регуляторного акта Строк підготовки 

5 «Про затвердження Правил 

благоустрою території 

Липовецької територіальної 

громади Вінницького району 

Вінницької області» 

З метою створення сприятливого 

для життєдіяльності людини 

довкілля, збереження і охорони 

навколишнього природного 

середовища, забезпечення 

санітарного благополуччя 

населення та забезпечення 

належного контролю за 

благоустроєм та санітарним 

станом Липовецької 

територіальної громади 

І  

півріччя 2021 

року 
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6 «Про затвердження Порядку 

розміщення зовнішньої реклами 

в Липовецької територіальної 

громаді Вінницького району 

Вінницької області» 

 

З метою удосконалення правового 

регулювання порядку розміщення 

зовнішньої реклами в Липовецької 

територіальної громаді 

Вінницького району Вінницької 

області 

І  

півріччя 2021 

року 

 

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Голова постійної комісії – 

Микола БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 


