
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження плану 

діяльності з підготовки 

регуляторних актів у 2019 

році 

29 листопада 2018 року Старокостянтинів   № 382 

 

На виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», відповідно до розпорядження 

міського голови від 27 листопада 2018 року № 349/2018-рвс «Про відрядження 

Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів у 2019 році 

(додається). 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                     В. Богачук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

29 листопада 2018 року № 382 

 

План діяльності з підготовки регуляторних актів у 2019 році 

 

№ 

п/п 

Вид 

документу 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Мета прийняття проекту Строк 

підготовки 

проекту 

Підрозділ 

відповідальний за 

розроблення 

проекту 

1 2 3 4 5 6 

1 Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами у 

місті Старокостянтинові 

Врегулювання питання порядку 

розміщення зовнішньої реклами у місті 

І півріччя 

2019 року 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

2 Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про встановлення 

вартості проїзду 

пасажирів на міських 

маршрутах загального 

користування в місті 

Старокостянтинові 

Встановлення вартості проїзду у 

міському транспорті, виходячи з 

розміру економічно обґрунтованих 

витрат на послуги, які надаються 

перевізниками; дотримання вимог 

Закону України «Про автомобільний 

транспорт» щодо своєчасного та 

якісного задоволення потреб населення 

в перевезеннях та створення умов для 

розвитку господарської діяльності 

протягом 

року 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

3 Рішення 

виконавчого  

Про встановлення 

тарифів на послуги, які  

Встановлення економічно-

обґрунтованих тарифів на послуги,  

протягом 

року 

Управління 

економіки  



2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

 комітету 

міської ради 

передбачені необхідним 

мінімальним переліком 

окремих видів 

ритуальних послуг, що 

надаються 

Старокостянтинівським 

комбінатом комунальних 

підприємств 

які передбачені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг; здійснення 

організації поховання померлих і 

надання ритуальних послуг, 

передбачених необхідним мінімальним 

переліком окремих видів ритуальних 

послуг відповідно до Закону України 

«Про поховання та похоронну справу» 

 виконавчого 

комітету 

міської ради 

4 Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про затвердження норм 

утворення твердих 

побутових відходів 

Визначення обсягу надання послуг iз 

збирання, вивезення та утилiзацiї 

твердих побутових вiдходiв пiд час 

укладання договорiв та розрахункiв iз 

замовниками вiдповiдних послуг; 

дотримання вимог законів України 

«Про житлово-комунальні послуги», 

«Про відходи», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження 

Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів», наказу 

Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України 

«Про затвердження Правил визначення 

протягом 

року 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету міської 

ради 



3 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

   норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів» 

  

 

 

 

Керуючий справами                                                                                  підпис                                                      В. Янзюк 

 


