ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2014 РІК
№ Назва регуляторного акта
з/п

Ціль прийняття

РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
1. Про затвердження Положення про
Реалізація вимог статей 335,
набуття територіальною громадою
1277 Цивільного кодексу
міста Красноармійська права
України
комунальної власності не безхазяйні
нерухомі речі, відумерлу спадщіну
2. Про затвердження про роботу коміссії з Реалізація Постанови
контролю якості послуг з вивезення
Кабінету Міністрів України
побутових відходів
від 10.12.2008 №1070 "Про
затвердження Правил
надання послуг з вивезення
побутових відходів"
3. Про затвердження Правил утримання Виконання Закону України
домашніх тварин у місті
"Про захист тварин від
Красноармійську
жорстокого поводження"

Назва органу,
відповідального за
розробку проекту
регуляторного акта

Строки
підготовки

КП "Управління
міського
господарства"

І-IV
квартали
2014 року

КП "Управління
міського
господарства"

І-IV
квартали
2014 року

КП "Управління
міського
господарства"

І-IV
квартали
2014 року
І півріччя
2014 року

4. Про затвердження загального
регламенту Центру надання
адміністративних послуг
м.Красноармійськ

Реалізація вимог Закону
України "Про
адміністративні послуги"

Центр надання
адміністративних
послуг
м.Красноармійськ

5. Про внесення змін та доповнень в
додаток до рішення міської ради від
26.04.2011 №6/6-14 "Про місцеві
податки та збори"

Приведення положень
рішення міської ради у
відповідність до Закону
України "Про запобігання
фінансової катастрофи та
створення передумов для
економічного зростання в
Україні"
Врегулювання нормативнозаконодавчої бази

Фінансове управління 2014 рік
Красноармійської
міської ради

6. Про внесення змін та доповнень в
рішення міської ради № 6/19-5 від
27.06.2012 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку
використання сплати за оренду майна,
яке знаходиться в комунальній
власності територіальної громади
м.Красноармійська»

КП «Красноармійський центр
єдиного замовника»

ІІІ-ІV
квартали
2014 року

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2014 РІК
№ Назва регуляторного акта
п/п

Ціль прийняття

Назва органу, відповідального Строки
за розробку проекту
підготовки
регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету міської ради
1. Про затвердження тарифів на Впровадження ЗУ "Про
надання послуг відповідно до поховання та похоронну
мінімального переліку вимог
справу"
щодо порядку організації
поховання і ритуального
обслуговування населення
2. Про погодження річних норм Встановлення єдиної
споживання теплової енергії на вартості послуги з
опалення 1 м2 для населення
теплопостачання
3. Про проведення конкурсу із
Забезпечення
залучення на договірних
теплопостачанням
засадах підприємств, установ, навчальних закладів
організацій та інших суб'єктів м.Красноармійська
господарювання незалежно від
форм власності до участі в
комплексному соціальноекономічному розвитку міста,
затвердження Положення про
проведення конкурсу та складу
конкурсної комісії
4. Про затвердження Правил
Врегулювання відносин між
приймання стічних вод у
КП
систему каналізіції м.
"Красноармійськводоканал"
Красноармійська, м. Родинське, та споживачами щодо
смт Шевченко (в новій редакції) контролю за якістю та
кількістю стічних вод, що
скидаються до комунальної
каналізації
5. Про затвердження норм
Встановлення єдиної
споживання теплової енергії на вартості послуги з
централізоване опалення по КП теплопостачання за 1Гкал.
"Красноармійськтепломережа" теплової енергії та 1 кв.м.
6. Про затвердження порядку
Реалізація вимог Закону
розміщення рекламних засобів України "Про рекламу",
на території м.Красноармійськ Типових правил розміщення
зовнішньої реклами,
затверджених постановою
КМУ від 29.12.2003 №2067
7. Про погодження тарифів на
З метою упорядкування
послуги з прийому та
вартості надання послуг з
знешкодження (складування) прийому та знешкодження
твердих побутових відходів на (складування) твердих
міському полігоні твердих
побутових відходів,
побутових відходів
забезпечення стабільного
фінансового стану
підприємства
8. Про затвердження норм
Реалізація Постанови
надання послуг з вивезення
Кабінету Міністрів України
побутових відходів для
від 10.12.2008 №1070 "Про
населення багатоквартирних
затвердження Правил
будинків
надання послуг з вивезення
побутових відходів"
9. Про встановлення тарифів на Поліпшення якості послуг з
проїзд на міських автобусних перевезення пасажирів
маршрутах загального
автомобільним транспортом

КП "Красноармійська
ритуальна служба"

III квартал
2014 року

Локомотивне депо
Красноармійськ ДП "Донецька
залізниця"
Управляння економіки та
пріоритетного розвитку
Красноармійської міської ради

III квартал
2014 року

КП
"Красноармійськводоканал"

I-IV
квартали
2014 року

I-IV
квартали
2014 року

КП
I-IV
"Красноармійськтепломережа" квартали
2014 року
КП "Управління міського
господарства

IІІ-IV
квартали
2014 року

ФОП Лейко Л.Л.

ІІ-ІV

КП "Управління міського
господарства"

ІІ-ІІІ
квартали
2014 року

Головний спеціаліст з питань ІІ-ІV
транспорту Красноармійської квартали
міської ради, фізичні особи

користування в
м.Красноармійськ

загального користування,
підприємці-перевізники, які
економічний захист суб'єктів займаються внутрішнім
підприємницької діяльності, перевезенням пасажирів
що надають ці послуги,
автобусами
економічне стимулювання
виходу сфери
підприємницької діяльності з
тіньової економіки

2014 року

