
З В І Т  

про роботу постійної комісії з питань інвестиційної політики, 

регуляторної політики, підприємництва, промисловості, торгівлі, та 

сфери послуг за 2019 рік 

Постійна комісія з питань інвестиційної політики, регуляторної політики, 

підприємництва, промисловості, торгівлі, та сфери послуг затверджена рішенням 

Апостолівської міської ради від 13 листопада 2015 року №6-1/VII. 

До складу постійної комісії входять 5 депутатів Апостолівської міської ради: 

голова комісії - Перевишин А.В., секретар комісії – Ліштван Н.А., члени комісії: 

Дерібо T.B., Здор B.M., Сердюк Л.С. 

Постійна комісія є органом Апостолівської міської ради, що у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності", положенням про постійні комісії Апостолівської міської ради 

затвердженого рішенням міської ради 27 листопада 2015 року за № 10-1/VII, 

іншими законами України, що мають відношення до питань діяльності постійної 

комісії. 

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.  

Постійна комісія у 2019 році провела 5 засідань.  

Комісією були розглянуті питання про здійснення регуляторної діяльності та 

оприлюднення регуляторного акту: 

- про встановлення місцевих податків та зборів на території Апостолівської 

міської ради на 2020 рік; 

- про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями 

та пивом (окрім безалкогольного) у нічний час на території Апостолівської міської 

ради; 

Також комісією розглядалися наступні питання: 

- про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2018 № 1709-61/VП 

«Про затвердження плану діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік»; 

- про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Апостолівської 

міської ради за 2019 рік; 

- про затвердження плану діяльності Апостолівської міської ради з підготовки 

регуляторних актів на 2020 рік; 

- про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів на 2020 рік. 

      Комісією всебічно розглядались питання, які виносились на розгляд 

Апостолівської міської ради і потребували вирішення. 

Члени комісії у звітному періоді брали участь у спільних засіданнях постійних 

комісій міської ради.   

Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень Апостолівської 

міської ради, які належать до її відання. 

 

Голова постійної комісії міської ради                            А.В.ПЕРЕВИШИН 


