
 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

 виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2019 рік 
 

 

№ 

з/п 

Назва рішення Обґрунтування 

необхідності 

 прийняття 

Строк 

підготов

ки та 

прийнят

тя 

Відповідал

ьні за 

розробку 

1. Про внесення змін у 

додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету 

Полтавської міської 

ради від 08.08.2018р 

№160 «Про 

встановлення тарифів на 

ритуальні послуги, що 

надаються ритуальною 

службою м.Полтава – 

комунальним 

підприємством 

«Спецкомбінат 

похоронно-ритуального 

обслуговування» 

 

Закон України «Про 

поховання та 

похорону справу» 

2019  

рік 

Управління 

житлово-

комунально

го господар 

ства 

2. Про встановлення 

тарифів на перевезення 

пасажирів у 

пасажирському 

транспорті м. Полтава 

Відповідно до Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

2019  

рік 

Управління 

соціального 

розвитку 

Відділ з 

питань 

транспортн

их переве 

зень та 

зв’язку 

3. Про встановлення 

тарифів на перевезення 

пасажирів міським 

електричним 

транспортом-

тролейбусом 

Відповідно до Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

2019  

рік 

Управління 

соціального 

розвитку 

Відділ з 

питань 

транспортн

их переве 

зень та 

зв’язку 

4 «Про нормативи питного 

водопостачання та 

норми питомого 

Відповідно до ст.29 

Закону України «Про 

питну воду та питне 

2019 рік Управління 

житлово- 

комунально



водоспоживання 

населенням міста» 

водопостачання» та 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 25 серпня 2004 

року №1107 «Про 

затвердження 

Порядку розроблення 

та затвердження 

нормативів питного 

водопостачання» 

го господар 

ства 

5 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого 

комітету Полтавської 

міської ради від 

27.04.2011 № 155 «Про 

впорядкування режимів 

роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господарст 

ва і сфери послуг та їх 

обліку в м.Полтава» 

Приведення у 

відповідність із 

змінами до чинного 

законодавства 

2019 рік Управління 

адміністрат

ивних 

послуг 

Полтавської 

міської 

ради 

6 «Про затвердження норм 

надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів у м.Полтава на 

2019-2023 роки» 

Відповідно до Закону 

України «Про вне 

сення змін до деяких 

законодавчих актів 

України у сфері 

поводження з 

відходами» 

2019 рік Управління 

житлово- 

комунально

го господар 

  ства 

7 «Про затвердження 

Правил користування 

міським пасажирським 

транспортом  (тролейбу 

сом, автобусом) у 

м.Полтава» 

3 метою поліпшення 

транспортного 

обслуговування 

мешканців і гостей 

міста 

2019 

рік 

Відділ з 

питань 

транспортн

их переве 

зень та 

зв’язку 

 

 У відповідності до останнього рішення МВК  від 10.07.2019 №138  

«Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів виконавчого комітету Полтавської міської ради  на 2019 

рік»  
 

 
 

 

     


