
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження плану 

діяльності з підготовки 

регуляторних актів у 2020 році 

28 листопада 2019 року Старокостянтинів   № 360 

 

 

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

політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів у 2020 році, 

що додається. 

 

 

 

Міський голова                            підпс                               Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

28 листопада 2019 року № 360 

 

План 

діяльності з підготовки регуляторних актів у 2020 році 

 

№ 

з/п 
Вид документа 

Назва проєкту 

регуляторного акта 
Мета прийняття проєкту 

Строк 

підготовки 

проєкту 

Підрозділ 

відповідальний за 

розроблення проєкту 

1 2 3 4 5 6 

1 Рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про затвердження 

норм утворення 

твердих побутових 

відходів 

Визначення середньодобових 

та середньорічних норм 

утворення твердих побутових 

відходів для споживачів, які 

проживають у 

багатоквартирних житлових 

будинках; дотримання вимог 

Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», Закону 

України «Про відходи», 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня             

2008 року № 1070 «Про 

затвердження Правил надання 

послуг з вивезення побутових 

відходів», наказу Міністерства 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

   з питань житлово-

комунального господарства 

України від 30 липня               

2010 року № 259 «Про 

затвердження Правил 

визначення норм надання 

послуг з вивезення побутових 

відходів» 

  

2 Рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про визначення 

обсягів пайової 

участі (внесків) 

власників 

тимчасових споруд 

(малих 

архітектурних 

форм) 

торговельного, 

побутового, 

соціально-

культурного чи 

іншого призначення 

в утриманні об’єктів 

благоустрою міста 

Старокостянтинова 

Забезпечення поповнення 

бюджету міста за рахунок 

сплати пайової участі на 

утримання об’єктів 

благоустрою, запровадження 

єдиного підходу для 

визначення обсягів пайової 

участі в утриманні об’єктів 

благоустрою, збереження 

об’єктів та елементів 

благоустрою, утримання 

територій в належному 

санітарному стані 

Протягом 

року 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Керуючий справами                                                       підпис                                                                  Валентина ЯНЗЮК 


