
    

П Л А Н 

розгляду регуляторних актів міською радою на 2016 рік 
№ 

п/п 

Вид проекту 

регуляторног

о акту 

Назва Мета прийняття проекту 

регуляторного акту 

Строк 

підготовки 

Підрозділ відповідальний за 

підготовку 

1 Рішення 

міської ради 

Рішення про 

затвердження плану 

зонування території 

міста Деражня 

Забезпечення видачі документів 

дозвільного характеру про передачу у 

власність , надання у постійне 

користування та оренду земельних 

ділянок, що перебувають у 

комунальній власності 

І квартал 

2016 р. 

Постійна комісія міської ради з 

питань містобудування, 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища, спеціалісти 

міськвиконкому 

 

2 Рішення 

міської ради 

Рішення про 

затвердження схеми 

санітарної очистки 

міста Деражня 

Забезпечення оптимізації проведення 

робіт по санітарній очистці міста 

Деражня, оптимізація схем вивезення 

твердих побутових відходів, 

затвердження тарифу на вивезення 

твердих побутових відходів 

 

 

 

І квартал 

2016 р. 

Постійні комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства та комунальної 

власності та з питань 

містобудування, земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища, спеціалісти 

міськвиконкому 

 

3 Рішення 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку щодо видачі 

дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою 

Покращення існуючого стану 

благоустрою території міста Деражні 

І півріччя 2016 

року  

Постійні комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства та комунальної 

власності та з питань 

містобудування, земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища, спеціалісти 

міськвиконкому 

 



4 Рішення 

міської ради 

Дозвіл на укладення 

договору оренди 

нерухомого майна , що 

перебуває у 

комунальній власності 

Забезпечення видачі документів 

дозвільного характеру на укладення 

договору оренди нерухомого майна , 

що перебуває у комунальній 

власності 

Упродовж 

 2016 р. 

Постійна комісія міської ради з 

питань питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності, 

спеціалісти міськвиконкому 

 

 5 Рішення 

міської ради 

Дозвіл на будівництво 

або реконструкцію 

об`єкта поводження з 

відходами 

Забезпечення видачі документів 

дозвільного характеру про надання 

дозволу на будівництво або 

реконструкцію об`єкта поводження з 

відходами 

Упродовж 

 2016 р. 

Постійна комісія міської ради з 

питань містобудування, 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища, спеціалісти 

міськвиконкому 

 

6 Рішення 

міськвиконко

му 

 

Про встановлення 

тарифу на послуги з 

перевезення пасажирів 

у міському 

пасажирському 

транспорті  

загального 

користування 

 

Приведення у відповідність з 

витратами перевізника тарифу на 

послуги з перевезення пасажирів у 

міському пасажирському транспорті 

загального користування . 

 

І півріччя 2016 

року  

Спеціалісти міськвиконкому 

7 Рішення 

міськвиконко

му 

 

Про коригування 

тарифів комунальним 

підприємством 

«Деражнянський 

міськводоканал» на 

послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення 

 

Приведення у відповідність з 

витратами комунального 

підприємства «Деражнянський 

міськводоканал» на послуги з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 

Упродовж 

 2016 р. 

Постійна комісія міської ради з 

питань питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності, 

спеціалісти міськвиконкому 

 



8 Рішення 

міськвиконко

му 

 

Про затвердження 

тарифів на послуги з 

вивезення твердих 

побутових відходів 

Приведення у відповідність з 

витратами комунального 

підприємства «Деражнянська ЖЕК № 

1» на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів 

 

І квартал 2016 

року 

Постійна комісія міської ради з 

питань питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності, 

спеціалісти міськвиконкому 

 

9 Рішення 

міськвиконко

му 

 

Про коригування 

тарифів комунальним 

підприємством 

«Деражнянська ЖЕК 

№1» на послуги з 

утримання будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій 

 

Приведення у відповідність з 

витратами комунального 

підприємства «Деражнянська ЖЕК 

№1» на послуги з 

утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій 

 

Упродовж 

 2016 р. 

Постійна комісія міської ради з 

питань питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності, 

спеціалісти міськвиконкому 

 

 

 


