
Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 25.11.2010 

№ 552 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»  

 

Рішення виконавчого комітету №652 від 23.12.2010.  

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької 

міської ради  

ВИРІШИВ:  

Внести доповнення до рішення виконкому міської ради від 

25.11.2010 № 552 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»:  

до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік 

включити пункт згідно з додатком.  

   

   

   

Міський голова                                                                                  О.Ч.Сін    
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Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради 

                                                                                                                ______________№________ 

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки  

проектів регуляторних актів на 2011 рік 

 
№ 
з/п 

Перелік питань щодо 
підготовки проектів  
рішень виконавчого 

комітету міської 
ради 

Мета прийняття 
рішень 

виконавчого 
комітету міської 

ради 

Підрозділ, 
відповідальний за 
розробку проекту 

Строк 
підготовки 

проекту 

8. Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

«Про введення норм 

надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів у                  

м. Запоріжжі» 

Забезпечення 

належного 

санітарно-

епідеміологічного 

стану міста, 

врегулювання 

правових та 

господарських 

відносин 

підприємств із 

фізичними особами, 

суб’єктами 

господарювання, які 

користуються 

послугами з 

вивезення ТПВ, 

приведення 

існуючих норм 

накопичення ТПВ 

відповідно до 

фактичних 

Управління 

житлового 

господарства 

міської ради 

I півріччя 

2011 рік 

9. Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

«Про упорядкування 

роботи розважальних 

закладів» 

Поліпшення умов 

для проживання та 

відпочинку 

мешканців міста 

Управління 

розвитку 

підприємництва, 

торгівлі та послуг 

міської ради 

I квартал 

2011 рік 

10. Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

«Про упорядкування 

лоткової торгівлі» 

Приведення 

регуляторного акту 

у відповідність до 

Закону України 

«Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

Управління 

розвитку 

підприємництва, 

торгівлі та послуг 

міської ради 

I квартал 

2011 рік 
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діяльності» 
11. Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

«Про внесення змін 

та доповнень до 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 31.05.2010 №230 

«Про умови 

музичного 

супроводження на 

літніх майданчиках  

Приведення 

регуляторного акту 

у відповідність до 

Закону України 

«Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності» 

Управління 

розвитку 

підприємництва, 

торгівлі та послуг 

міської ради 

I квартал 

2011 рік 

 
 
 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                                             З.М.Бойко 
 
 


