УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ № 672
28.12.2011 р.

м. Хуст

Про затвердження плану підготовки
регуляторних актів на 2012 рік

Відповідно до ст.7 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, на виконанням Указів
Президента України від 12 травня 2005 року № 779 “Про лібералізацію
підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва” від 1
червня 2005 року № 901 “Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення
державної регуляторної політики”, з метою створення сприятливих умов для
ефективного розвитку малого бізнесу та недопущення звуження змісту та
обсягу права громадян на підприємницьку діяльність, запровадження
ефективного державного регулювання у сфері підприємництва, керуючись
ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план підготовки виконавчим комітетом регуляторних актів на
2012 рік згідно з додатком 1.
2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акту:
2.1. Розробляє аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту.
2.2. Забезпечує:
- оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного
впливу;
- збір пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту;
- проведення базового і повторного відстежень результативності
регуляторного акту до 15 грудня кожного року, протягом якого діє
даний регуляторний акт, та подання цих відстежень до 20 грудня до
управління економіки виконавчого комітету Хустської
міської
ради;
- винесення на розгляд виконавчого комітету проекту рішення
регуляторного акту, аналізу регуляторного впливу, зауважень і
пропозицій;
- надання у триденний термін засобам масової інформації
регуляторного акту після його прийняття виконавчим комітетом
для подальшого оприлюднення у дисятиденний термін;

- планування регуляторної діяльності на наступний за звітним рік
шляхом надсилання до управління економіки до 15 грудня кожного
року інформації згідно з додатком 2.
2. Управління економіки виконавчого комітету Хустської міської ради:
- готує звіт про відстеження результативності регуляторних актів на
основі матеріалів, отриманих від розробників регуляторних актів;
- забезпечує оприлюднення звіту про відстеження результативності
регуляторних актів;
- готує пропозиції на виконавчий комітет про відміну, перегляд або
продовження дії регуляторного акту;
- готує щорічний звіт міського голови про здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами міської ради;
- готує рішення виконавчого комітету про затвердження плану
підготовки регуляторних актів виконавчим комітетом на наступний
рік на основі пропозицій, отриманих від розробників регуляторних
актів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови М. Рівіс.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В. КАЩУК

Додаток 1

до рішення
виконавчого комітету
Хустської міської ради
від 28.12.2011 р. №672

План
підготовки регуляторних актів виконавчим комітетом на 2012 рік

№
п/п

1.

2.

3.

Назва проекту

Цілі прийняття

Впорядкування тарифів
на послуги
водопостачання і
водовідведення

Забезпечення
беззбиткової
діяльності
підприємства та впровадження інвестиційних
проектів,
спрямованих
на
зменшення
енергетичних ресурсів та стримання темпів зносу
основних засобів
Своєчасне
обслуговування
будинків
багатоповерхової
забудови.
Утримання
в
належному стані прибудинкові території.

Впорядкування тарифів
на послуги з утримання
будинків і споруд та
прибудинкових
територій
Коригування
норм З метою дотримання санітарних
накопичення
твердих належного утримання території міста
побутових відходів на
території міста

Керуючий справами

норм

та

Строк
підготов
ки
протягом
року

Відповідальні
УЖКГ,
ВУВКГ

протягом
року

УЖКГ,
ЖЕК-2

протягом
року

УЖКГ
ТОВ «АВЕ
Виноградово»

В. Сабадош

Додаток 2

до рішення
виконавчого комітету
Хустської міської ради
від 28.12.2011 р. №672

Інформація
для підготовки проектів регуляторних актів
на наступний 2012 рік для формування плану підготовки регуляторних актів
виконавчим комітетом Хустської міської ради
№
з/
п
1

Регуляторний
орган

Назва проекту

Цілі
прийняття

2

3

4

Керуючий справами

Термін
підготовки
(місяць року)
5

Відпові
дальні

В. Сабадош

6

