ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
______________ Цапюк С.К.
План-графік
відстеження результативності дії діючих регуляторних актів –
рішень Олександрійської міської ради та виконавчого комітету на 2018 рік
№
з/п

Дата і
номер РА

Назва регуляторного акта

Рішення міської ради
1
№ 652 від
"Про затвердження договору оренди нерухомого
04.03.2008 року майна (будівель, споруд, приміщень) та акта
приймання-передачі від Орендаря"
2
№ 653 від
"Про положення про порядок надання в оренду
04.03.2008 року нежитлових приміщень (будівель, споруд), що
знаходяться в комунальній власності територіальної
громади міста Олександрії"
3
№ 891 від
"Про затвердження Правил дотримання тиші в
19.12.2008 року громадських місцях м. Олександрія"
4
№ 968 від
"Про Положення про порядок відчуження та
28.04.2009 року списання основних засобів, що є комунальною
власністю територіальної громади міста
Олександрії"
5
№ 1108 від
"Про порядок демонтажу некапітальних споруд та
31.07.2009 року засобів зовнішньої реклами в м. Олександрія"
6

7

8
9

№ 1566 від
"Про порядок розрахунку орендної плати та
10.09.2010 року встановлення орендної ставки за користування
місцями в каналах зв’язку житлових будинків"
№ 1454 від
"Про визначення ставок орендної плати за
30.04.2010 року користування земельними ділянками на території
міста Олександрії"
№ 218 від
«Про місцеві податки і збори»
29.04.2011 року
№ 332 від
Про затвердження положення про регулювання
30.09.2011 року порядку торгівлі і реклами алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових
виробів на території м. Олександрії

Розробник регуляторного акта

Строки відповідного відстеження
результативності регуляторних актів
базове
повторне
періодичне

Управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

04.03.2008

04.03.2009

04.03.2018

Управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

04.03.2008

04.03.2009

04.03.2018

Управління економіки міської ради

19.12.2008

19.12.2009

19.12.2018

Управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

28.04.2009

28.04.2010

28.04.2019

Управління житлово-комунального
господарства, архітектури та
містобудування міської ради
Управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

31.07.2009

31.07.2010

31.07.2019

10.09.2010

10.09.2011

10.09.2020

Управління приватизації, оренди
майна та землі

30.04.2010

30.04.2011

30.04.2020

Управління економіки міської ради

29.04.2011

29.04.2012

29.04.2018

Управління економіки міської ради

30.09.2011

30.09.2012

30.09.2018

10
11
12

13
14

№ 333 від
30.09.2011 року
№ 1528 від
23.01.2015 року
№ 323 від
23.06.2017 року

Про затвердження правил торгівлі на ринках по
м. Олександрії
«Про місцеві податки і збори (фіксовані ставки
єдиного податку)»
«Про затвердження Правил благоустрою та
санітарного утримання території м. Олександрії,
селищ Димитрове, Пантаївка, сел. Звенигородка,
Мартоіванівка»
№ 846 від
«Про затвердження мінімальної вартості місячної
28.12.2012 року оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна»
№ 309 від
«Про затвердження програми підтримки
23.06.2017 року впровадження реформи децентралізації надання
адміністративних послуг»

15

№ 286 від
«Про Порядок здійснення самоврядного контролю за
28.04.2017 року використанням та охороною земель по
м. Олександрії»
16
№ 369 від
«Про затвердження «Положення про регулювання
27.10.2017 року земельних відносин на території міста Олександрії»
Рішення виконавчого комітету
17
№ 135 від
"Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
26.02.2010 року право укладення договору оренди комунального
майна територіальної громади м. Олександрії"
18
№ 181 від
“Про затвердження Положення цільового фонду по
09.03.2006 року залученню, обліку та використанню коштів
замовників на розвиток газових мереж міста"
19
№ 700 від
Про затвердження Положення про порядок
29.08.2014 року узгодження проведення земляних, будівельних та
ремонтно-будівельних робіт і відшкодування збитків
за нанесення шкоди благоустрою на території
Олександрійської міської ради та тарифів на видачу
дозвільної документації
20
№ 839 від
"Про затвердження правил розміщення зовнішньої
27.10.2005 року реклами у м. Олександрії"
21

22

№ 919 від
"Про затвердження Положення про встановлення
17.12.2009 року режиму роботи суб'єктам господарювання на роботу
в нічний час об’єктів торгівлі та ресторанного
господарства у м. Олександрії"
№ 11 від
«Про затвердження тарифів на послуги
19.01.2012 року КП «Жигулі»

Управління економіки міської ради

30.09.2011

30.09.2012

30.09.2018

Управління економіки міської ради

23.01.2015

23.01.2016

23.01.2019

Управління житлово-комунального
господарства, архітектури та
містобудування

23.06.2017

23.06.2018

23.06.2021

Управління приватизації, оренди
майна та землі
Управління дозвільно–
погоджувальних процедур та
адміністративних послуг міської
ради
Управління приватизації, оренди
майна та землі

28.12.2012

28.12.2013

28.12.2019

23.06.2017

23.06.2018

23.06.2021

28.04.2017

28.04.2018

28.04.2021

Управління приватизації, оренди
майна та землі

27.10.2017

27.10.2018

27.10.2021

Управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради

26.02.2010

26.02.2011

26.02.2020

Управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради
Управління житлово-комунального
господарства, архітектури та
містобудування міської ради

09.03.2006

09.03.2007

09.03.2019

29.08.2014

29.08.2015

29.08.2018

Управління житлово-комунального
господарства, архітектури та
містобудування міської ради
Управління економіки міської ради

27.10.2005

27.10.2006

27.10.2018

17.12.2009

17.12.2010

17.12.2019

Управління економіки міської ради

19.01.2012

19.01.2013

19.01.2019

23

24

25
26

27

28

№ 297 від
«Про затвердження Порядку організації та
20.04.2012 року проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального
користування в адміністративно-територіальних
межах Олександрійської міської ради та додаткових
умов конкурсу»
№ 372 від
«Про затвердження тарифів на платні медичні
16.05.2014 року послуги, які проводяться на базі МКЛПЗ – Міської
лікарні № 1 м. Олександрії»
№ 663 від
«Про затвердження тарифів на платні послуги
29.09.2016 року комунального закладу «Палац урочистих подій»
№ 635 від
«Про затвердження тарифів на послуги із
17.10.2017 року захоронення твердих побутових відходів, що
надаються ТОВ «Еко’логія»

№ 505 від
Про організаційно-правові заходи, пов’язані з
19.08.2016 року забезпеченням конкурентних засад у сфері надання
послуг зі збирання та вивезення рідких побутових
відходів з території приватного сектору м.
Олександрії, сел. Димитрове та Пантаївка, с.
Звенигородка
№ 558 від
Про встановлення тарифів за надання платних
02.09.2016 року послуг для населення в комунальному закладі
«Олександрійський міський музейний центр імені
Худякової Антоніни Федорівни»

29

№ 559 від
Про встановлення тарифів за надання платних
02.09.2016 року послуг для населення в Олександрійській міській
централізованій бібліотечній системі

30

№ 194 від
Про затвердження розрахунку вартості
23.03.2017 року експлуатаційних витрат по утриманню
КП «Будинок побуту»
№ 193 від
Про затвердження тарифів на послуги
23.03.2017 року КП «Олександрійський центральний ринок»

31

32

№ 226 від
Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів
31.03.2017 року на міських автобусних маршрутах загального
користування у звичайному режимі руху та у режимі
руху маршрутного таксі м. Олександрії

Управління економіки міської ради

20.04.2012

20.04.2013

20.04.2019

Управління охорони здоров’я
міської ради, МКЛПЗ – МЛ № 1
м. Олександрії
Управління культури і туризму
міської ради
Управління житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради, управління
економіки міської ради,
ТОВ «Еко’логія»
Управління житлово-комунального
господарства, архітектури та
містобудування міської ради

16.05.2014

16.05.2015

16.05.2018

29.06.2016

29.06.2017

29.06.2020

17.10.2017

17.10.2018

17.10.2021

19.08.2016

19.08.2017

19.08.2020

Управління культури і туризму
міської ради,
КЗ «Олександрійський міський
музейний центр імені Худякової
Антоніни Федорівни»
Управління культури і туризму
міської ради,
Олександрійська міська
централізована бібліотечна система
Управління економіки міської ради,
КП «Будинок побуту»

02.09.2016

02.09.2017

02.09.2020

02.09.2016

02.09.2017

02.09.2020

23.03.2017

23.03.2018

23.03.2021

Управління економіки міської ради,
КП «Олександрійський центральний
ринок»
Управління економіки міської ради

23.03.2017

23.03.2018

23.03.2021

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2021

33

34

35

№ 227 від
Про затвердження розрахунку вартості
31.03.2017 року експлуатаційних витрат комунального підприємства
«Олександрійська оптова база»
№ 221 від
«Про затвердження прейскуранта цін на зуботехнічні
31.03.2017 року роботи для населення»

Управління економіки міської ради,
КП «Олександрійська оптова база»

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2021

Управління охорони здоров’я
міської ради, МКЛПУ –
стоматологічна поліклініка
№ 447 від
Про затвердження вартості послуг з утримання Управління житлово-комунального
06.07.2017 року об’єктів благоустрою комунальної власності міста господарства, архітектури та
Олександрії
містобудування міської ради

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2021

06.07.2017

06.07.2018

06.07.2021

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради
Задвірній 7 20 40

С. ГРИЦЕНКО

