
 
                

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

    Рішення 
 

від       15 січня  2016 року      №  12 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження плану-графіку  

відстеження результативності дії  

діючих регуляторних актів -  

рішень виконавчого комітету  

та Знам'янської міської ради  

на 2016 рік 

   

З метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, належного виконання п.5 

розділу 6 протокольного рішення наради у Прем'єр-міністра України від 15 листопада 

2013 року № 45305/01/1-13, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 

10.12.2013 р. № 600-р "Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в 

області" та підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної 

політики,  керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

виконавчий комітет міської ради          

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити план-графік відстеження результативності дії діючих регуляторних 

актів - рішень виконавчого комітету та Знам'янської міської ради на 2016 рік  

(додається). 

2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акту, згідно затвердженого 

плану-графіку, проводить відповідне відстеження результативності дії 

регуляторного акту та подає ці відстеження до відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі та на веб-сайт Знам'янської міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови. 

 

 

 

 

                         Міський голова                                                         С.Філіпенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням  виконавчого комітету 

   від   15 січня   2016 року № 12 

 

 

 

План-графік  

відстеження результативності дії діючих регуляторних актів - рішень 

Знам'янської міської ради на 2016 рік 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата і 

номер 

регулятор-

ного акту 

Назва регуляторного акту Розробник 

регуляторного акту 

Строки відповідного 

відстеження 

результативності  

регуляторних актів 

повторне періодичне 

1 2 3 4 5 6 

1.  МР № 459 

від 

29.12.2011  

Про  встановлення ставок 

єдиного податку для 

суб’єктів підприємницької 

діяльності у новій редакції  

 Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі, Знам’янська 

ОДПІ 

  З 

29.01.2016

по 

31.03.2016 

2.  МР № 548 

від 

23.03.2012 

Про організацію 

розміщення та роботу 

об’єктів торгівлі та сфери 

послуг на території 

м.Знам’янка 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі  

 З 

22.04.2016 

по 

23.06.2016 

3.  ВК №98  

від 

10.04.2015  

Про встановлення тарифу 

на перевезення пасажирів 

на міських автобусних 

маршрутах загального 

користування 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі, ПП «Орбіта» 

З 

11.04.2016 

по 

10.06.2016 

 

4.  ВК № 124  

від 

16.03.2012 

Про встановлення норм 

надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів 

по м.Знам’янка на 2012-

2016 р.р. 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

 З 

28.03.2016 

по 

27.05.2016 

5.  ВК № 610 

від  

06.10.2011 

Про встановлення вартості 

ритуальних послуг по КП 

«Ритуал» 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі, УМА та ЖКГ 

 З 

31.10.2016 

по 

30.12.2016 

6.  ВК №238 

від 

24.07.2015 

Про встановлення вартості 

однієї нормо години на 

роботи й послуги, що 

надаються ЗМКП «БТІ» 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі, КП «БТІ» 

З 

25.07.2016 

по 

23.09.2016 

 

7.  МР №623 

від 

22.06.2012 

Про затвердження 

Положення про порядок 

провадження торгівлі та 

надання послуг на території 

м.Знам’янка 

Відділ економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та 

торгівлі 

 З 

05.07.2016 

по 

05.09.2016 

 


