
 

Додаток 1 до рішення 12 сесії Коростенської 

міської ради VIIІ скликання від 

23.12.21р.№_____ 
 

 

 

Доповнення до плану 

діяльності  Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік 

№ Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк 

підготов

ки 

проекту 

Орган, або 

підрозділ 

відповідальний за 

розроблення 

регуляторних 

актів 

1 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Про 

встановлення 

тарифу на 

перевезення 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом в 

місті 

Коростень, що 

працює в 

режимі 

маршрутного 

таксі 

Приведення у 

відповідність 

тарифів на 

перевезення 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом до 

розрахункових 

витрат суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, які 

працюють на 

ринку перевезень 

грудень 

2021 року 

- 

лютий 

2022 року 

 

Управління 

економіки  

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

2 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Про 

затвердження 

умов конкурсу 

з перевезення 

пасажирів на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування в 

межах 

Коростенської 

міської 

територіальної 

громади 

Проведення 

конкурсу з 

перевезення 

пасажирів на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування в 

межах 

Коростенської 

міської 

територіальної 

громади 

грудень 

2021 року 

- 

лютий 

2022 року 

 

Управління 

економіки  

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                               Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

               



 

Додаток 2 до рішення 12 сесії Коростенської 

міської ради VIIІ скликання від 

23.12.21р.№_____ 
 

 

 

Доповнення до плану 

діяльності  Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2022 рік 

№ Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк 

підготов

ки 

проекту 

Орган, або 

підрозділ 

відповідальний за 

розроблення 

регуляторних 

актів 

1 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Про 

встановлення 

тарифу на 

перевезення 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом в 

місті 

Коростень, що 

працює в 

режимі 

маршрутного 

таксі 

Приведення у 

відповідність 

тарифів на 

перевезення 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом до 

розрахункових 

витрат суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, які 

працюють на 

ринку перевезень 

січень 

лютий 

2022 року 

 

Управління 

економіки  

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

2 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Про 

затвердження 

умов конкурсу 

з перевезення 

пасажирів на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування в 

межах 

Коростенської 

міської 

територіальної 

громади 

Проведення 

конкурсу з 

перевезення 

пасажирів на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування в 

межах 

Коростенської 

міської 

територіальної 

громади 

січень 

лютий 

2022 року 

 

Управління 

економіки  

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                               Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
 


