
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ  
 

21.11.2019   № 441                   
                   м.Покровськ 

                                                                                                          

 

Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних 

актів виконавчого комітету міської 

ради на 2020 рік 

 

 

Розглянувши лист КП «Покровськводоканал», службову записку відділу екології, 

клімату та енергозбреження, згідно з Законом України від 11 вересня 2003р №1160-IV «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись 

статтями 30, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997р №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого 

комітету міської ради на 2020 рік (додається).  

2. Це рішення опублікувати в Покровській регіональній масовій газеті «Маяк». 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ 

економічного аналізу та прогнозу Покровської  міської ради (Каюн). 

 

 

 

В.п. міського голови                                           І.Сущенко



 
Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

 від 21.11.2019№ 441 

 

 

План 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

виконавчого комітету міської ради 

на 2020 рік 

 

№ 

з/
п 

 

Вид 

 

Назва  
регуляторного 

акта 

 

Мета прийняття 

Назва органу, 

відповідального за 
розробку проекту 

регуляторного акта 

 

Термін 
підготовк

и 

1 Рішення 

виконавчог

о комітету 

міської 

ради 

Правила 

приймання 

стічних вод до 

систем 

централізованог

о 

водовідведення 

Запобігання порушень в 

роботі мереж і споруд 

каналізації, підвищення 

ефективності роботи цих 

споруд, безпеки їх 

експлуатації та забезпечення 

охорони навколишнього 

середовища. 

КП«Покровськво

доканал» 

І-IV 

квартали 

2020 

року 

2 Рішення 

виконавчог

о комітету 

міської 

ради 

Про 

затвердження 

норм питного 

водопостачанн

я в м. 

Покровськ, м. 

Родинське, смт. 

Шевченко 

Поліпшення порядку обліку 

питної води, досконалого 

проведення  розрахунків з 

підприємствами. 

КП«Покровськв

одоканал»   

 I-IV 

квартал 

2020 

року 

3 Рішення 

виконавчог

о комітету 

міської 

ради 

Правила 

поводження з 

побутовими 

відходами у м. 

Покровську 

На виконання ст.21 ЗУ 

«Про відходи» встановити 

вимоги на території м. 

Покровська щодо збирання, 

сортування, 

транспортування та 

подальшого поводження з 

побутовими відходами для 

фізичних та юридичних 

осіб.  

Відділ екології, 

клімату та 

енергозбреження 

II 

квартал 

2020 

року 

4 Рішення 

виконавчог

о комітету 

міської 

ради 

Правила 

утримання 

тварин у 

м.Покровську 

На виконання ст.9 ЗУ « Про 

захист тварин від 

жорстокого  поводження» 

встановити вимоги щодо 

утримання диких, 

безпритульних та домашніх 

тварин (крім продуктивних 

та сільськогосподарських 

видів тварин), реєстрація та 

їх обліку на території 

м.Покровська 

Відділ екології, 

клімату та 

енергозбреження 

III 

квартал 

2020 

року 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради       А. Жук  


	РІШЕННЯ

