
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

  Про внесення доповнень до     

  Плану діяльності з підготовки  

  проєктів  регуляторних актів 

  виконавчого комітету  

  Полтавської міської ради на  

  2021 рік 
 

На виконання статті 7 Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись 

підпунктом 1 пункту “б” статті 27 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Полтавської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Доповнити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2021 рік, затверджений 

рішенням  виконавчого  комітету  Полтавської  міської  ради  від  04.11.2020  

№ 316, новими пунктами ( згідно з додатком до цього рішення). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ольгу Борисенко. 

3. Прес-службі оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової 

інформації та на офіційному сайті Полтавської міської ради в десятиденний 

термін після його прийняття та підписання. 

 

 

 
 

Міський  голова                                                             Олександр МАМАЙ 

 

 

 

 



 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                          Рішення виконавчого комітету  

                                                                          Полтавської міської ради 

                                                                          _____________ № _____ 

   

  Доповнення до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2021 рік 
 

№ 

з/п 

Назва рішення Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

Строк 

підготовки 

та 

прийняття 

Відповіда-

льний за 

розробку 

4. Про затвердження 

конкурсної документації 

для проведення конкурсу 

з призначення управителя 

багатоквартирного 

будинку 

закони України 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні”, “Про 

житлово-

комунальні 

послуги” 

2021  

рік 

Управління 

житлово- 

комуналь- 

ного госпо- 

дарства 

5. Про затвердження 

конкурсної документації 

для проведення конкурсу 

з визначення виконавця 

послуг з вивезення 

побутових відходів 

закони України 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні”, Про 

житлово-

комунальні 

послуги”, “Про 

відходи” 

2021  

рік 

Управління 

житлово- 

комуналь- 

ного госпо- 

дарства 

6. Про затвердження умов 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному 

маршруті загального 

користування Полтавської 

міської територіальної 

громади 

З метою 

поліпшення 

транспортного 

обслуговування 

мешканців і гостей 

Полтавської 

міської 

територіальної 

громади 

2021  

рік 

Відділ з 

питань 

транспорт-

них 

перевезень 

та зв’язку 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів                                              Ольга БОРИСЕНКО 

 

 



 

Начальник управління адміністративних  

Послуг Полтавської міської ради,  

адміністратор                                                                                   Олена РЕГЕДА 


