
План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Красноармійської міської ради 

на 2016 рік 

№ з/п Вид Назва регуляторного акту Ціль прийняття Назва органу, 

відповідального за 

розробку проекту 

регуляторного 

акту 

Строки 

підготовк

и 

1. Рішення 

міської 

ради 

Правила благоустрою 

забезпечення чистоти порядку та 

додержання тиші в громадських 

містах міста Красноар-мійськ 

Реалізація вимог Закону 

України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

Житлово-

комунальний 

відділ 

Красноармійської 

міської ради 

ІІ-IІІ 

квартал 

2016 року 

2. Рішення 

міської 

ради 

Порядок розміщення та демонтажу 

тимчасових споруд 

Впорядкування 

розміщення тимчасових 

споруд на території 

міста 

Управління 

містобудуванні та 

архітектури 

І квартал 

2016 року 

3. Рішення 

міської 

ради 

«Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради від 

27.06.2012 № 6/19-5 «Про 

затвердження Методики 

розрахунку і порядку 

використання сплати за оренду 

майна, яке знаходиться в 

комунальній власності 

територіальної громади 

м.Красноармійська 

Приведення у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства 

КП 

«Красноармійськи

й центр єдиного 

замовника» 

І-ІV 

квартал 

2016 року 

 18.02.2016 Доповненя до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Красноармійської міської ради 

№ з/п Вид Назва регуляторного акту Ціль 

прийняття 

Назва органу, 

відповідального за 

розробку проекту 

регуляторного акту 

Строки 

підготовки 

1. Рішення 

міської 

ради 

Про внесення доповнень до 

рішення міської ради від 

20.11.2015 №6/53-4 «Про 

затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних 

актів Краснаормійської міської 

ради на 2016 рік» 

Збереження та 

ефективне 

використання 

комунального 

майна міста 

Красноармійсь

ка 

Житлово-

комунальний відділ 

Красноармійської 

міської ради 

І-IV квартал 2016 

року 

 

 

 



 

 

План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

виконавчого комітету міської ради 

на 2016 рік 

№ 

з/п 

Вид Назва 

регуляторного акта 

Мета прийняття Назва органу, 

відповідального за розробку 

проекту регуляторного акта 

1. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про встановлення 

тарифів на проїзд на 

міських автобусних 

маршрутах загального 

користування в 

м.Красноармійськ 

Врегулювання відносин між 

замовником перевезень та 

перевізниками міста. 

Поліпшення якості послуг з 

перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 

загального користування, 

економічний захист 

суб’єктів підприємницької 

діяльності, що надають ці 

послуги, а також 

економічне стимулювання 

виходу сфери 

підприємницької діяльності 

з тіньової економіки   

Головний спеціаліст з 

питань транспорту 

Красноармійської міської 

ради, 

ФОП Мєщанінов В.К., 

фізичні особи під 

 


