
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000. тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 
тел./факс (05322) 2-24-84, e-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua

РІШЕННЯ
№

Про план діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів 
виконавчого комітету Полтавської 
міської ради на 2020 рік

На виконання ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», керуючись підпунктом 1 пункту 
«б» ст.27, частиною 12 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет Полтавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2020 рік згідно з 
додатком.

2. Зобов’язати заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, керівників структурних підрозділів виконавчого 
комітету/виконавчих органів Полтавської міської ради забезпечити 
своєчасне виконання заходів, передбачених планом діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2020 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови Ігоря Федія та заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів Тетяну^0рченко.

4. Прес-службі оприлюднкгйце рішеннД'Тт офіційному сайті Полтавської
міської ради та виконаш*<ш) комігету'в десятиденний термін після його 
прийняття та підписання. /

Секретар міської, Олександр ШАМОТА

mailto:cancelar@rada-poltava.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого 
комітету Полтавської 
міської ради

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2020 рік

№
з\п

Назва рішення Обґрунтування
необхідності

прийняття

Строк
підготовки

та
прийняття

Відповідальні 
за розробку

1. Про встановлення тарифів 
на перевезення пасажирів у 
пасажирському транспорті 
м.Полтава

Відповідно до 
Закону України 
«Про місцеве 

самоврядування в 
Україні»

І
півріччя

2020
року

Управління
соціального

розвитку

Відділ 3 
питань

транспортних 
перевезень та 

зв’язку
2. Про встановлення тарифів 

на перевезення пасажирів 
міським електричним 
транспортом -  
тролейбусом 
у м. Полтава

Відповідно до 
Закону України 
«Про місцеве 

самоврядування в 
Україні»

І
півріччя

2020
року

Управління
соціального

розвитку

Відділ 3 
питань

транспортних 
перевезень та 

зв’язку
3. Про нормативи питного 

водопостачання та норми 
питомого водоспоживання 
населення міста

Відповідно до ст. 
29 Закону 

України «Про 
питну воду та 

питне
водопостачання», 

постанови 
Кабінету 
Міністрів 

України від 25 
серпня 2004 року 

№ 1107 «Про

І
півріччя

2020
року

Управління 
житлово- 

комунального 
господарства 
виконавчого 

комітету 
Полтавської 
міської ради



затвердження 
Порядку 

розроблення та 
затвердження 

нормативів 
питного

водопостачання»
4. Про внесення змін у 

додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету 
Полтавської міської ради 
від 08.08.2018 № 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»

І
півріччя

2020
року

Управління 
житлово- 

комунального 
господарства 
виконавчого 

комітету 
Полтавської 
міської ради

5. Про внесення змін до 
рішення виконавчого 
комітету Полтавської 
міської ради від 27.11.2011 
№ 155 «Про впорядкування 
питання встановлення 
режимів роботи закладів 
торгівлі, ресторанного 
господарювання і сфери 
послуг та його обліку в 
м.Полтава»

Приведення у 
відповідність зі 

змінами в 
чинному 

законодавстві та 
прийнятими 

нормативними 
актами 

Полтавської 
міської ради

І
півріччя

2020
року

Управління 
адміністратив 

них послуг 
Полтавської 
міської ради

Заступник міського голови з питань 
Діяльності виконавчих органів

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 
Додаток до рішення, виконавчого комітету Полтавської міської ради

с. 2  з 2

http://rada-poltava.gov.ua
mailto:cancelar@rada-poltava.gov.ua

