Інформація про стан перегляду регуляторних актів в м. Олександрії
В місті Олександрії завершена робота з внесення змін до регуляторних актів, які не
відповідають принципам державної регуляторної політики, вимоги Закону України «Про
прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами
місцевого самоврядування» забезпечені в повному обсязі.
Всього робочою комісією з прискореного перегляду регуляторних актів було
розглянуто 39 розглянутих регуляторних актів.
З цих 39 розглянутих регуляторних актів:
До переліку № 1 - перелік регуляторних актів, що відповідають принципам
державної регуляторної політики – включено 29 регуляторних актів, а саме:
Перелік 1- перелік регуляторних актів,
що відповідають принципам державної регуляторної політики:
Рішення міської ради:
№
Назва регуляторного акта
1
№108 від 18 серпня 2006 року "Про міську програму приватизації на 2006-2007 роки
№ 652 від 04.03.2008 року "Про затвердження договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд,
2
приміщень) та акта приймання-передачі від Орендаря"
№ 653 від 04.03.2008 року "Про положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель,
3
споруд), що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Олександрії"
№ 891 від 19.12.2008 року "Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях м. Олександрія"
4
№ 968 від 28.04.2009 року "Про Положення про порядок відчуження та списання основних засобів, що є
5
комунальною власністю територіальної громади міста Олександрії"
№ 1095 від 26 червня 2009 року "Про затвердження Програми розвитку пасажирських перевезень по м.
6
Олександрії на 2009-2011 роки".
№ 1108 від 31 липня 2009 року "Про порядок демонтажу некапітальних споруд та засобів зовнішньої реклами в
7
м. Олександрія"
№ 1364 від 29 січня 2010 року "Про затвердження Правил благоустрою та санітарного утримання території
8
м. Олександрії"
№ 1459 від 30 квітня 2010 року "Про Порядок розміщення та встановлення малих архітектурних форм на
9
території міста Олександрії"
№ 1566 від 10 вересня 2010 року "Про порядок розрахунку орендної плати та встановлення орендної ставки
10
за користування місцями в каналах зв’язку житлових будинків"
11 №33 від 19.05.2006 року “Про затвердження Правил торгівлі на ринках по м. Олександрії”
№ 1454 від 30 квітня 2010 року "Про визначення ставок орендної плати за користування земельними
12
ділянками на території міста Олександрії"
№ 1477 від 30 квітня 2010 року "Про затвердження Порядку визначення розмірів та сплати пайової участі
13 (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Олександрії"
Рішення виконавчого комітету:
№
Назва регуляторного акта
№ 15 від 15.01.2009 р. "Про тарифи на послуги госпрозрахункової групи при архівному відділі Олександрійської
14
міської ради"
№ 111 від 11.02.2006 року "Про затвердження Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
15
таксі по місту Олександрії"
№ 121 від 18 лютого 2010 року "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення
16 пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в адміністративно-територіальних межах
Олександрійської міської ради"
№ 135 від 26 лютого 2010 року "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладення договору
17
оренди комунального майна територіальної громади м. Олександрії"
№ 181 від 09.03.2006 року “ Про затвердження Положення цільового фонду по залученню, обліку та
18
використанню коштів замовників на розвиток газових мереж міста"
№ 320 від 21.05.2009 року "Про затвердження тарифів на платні медичні послуги по проведенню
19 передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів на базі МКЛПЗ – Станція швидкої
медичної допомоги для підприємств, підприємців, бюджетних установ та приватних осіб"
№392 від 12.04.2007 року “Про затвердження Положення про порядок узгодження проведення будівельних та
20 ремонтно-будівельних робіт на території м. Олександрії, сел. Димитрового, Пантаївки, сіл Звенигородки,
Мартоіванівки у новій редакції”
№ 482 від 17 червня 2010 року "Про впровадження скоригованих тарифів на послуги водопостачання та
21
водовідведення для всіх категорій споживачів, крім населення"
№ 510 від 1 липня 2010 року "Про затвердження розрахунку експлуатаційних витрат комунального
22
підприємства «Будинок побуту»
№ 563 від 20.07.2006 року "Про затвердження тарифів на платні послуги по проведенню профоглядів
23
працівників підприємств та організацій"
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№ 575 від 03.09.2009 року "Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що проводяться на базі
МКЛПЗ – Міська лікарня №1 м. Олександрії для підприємств, підприємців, бюджетних установ та приватних
осіб"
№ 797 від 12 листопада 2009 року "Про затвердження тарифів на виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії та централізоване постачання гарячої води (підігрів) для бюджетних організацій і установ,
госпрозрахункових підприємств та інших споживачів (крім населення)"
№ 839 від 27.10.2005 року "Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії"
№ 919 від 17 грудня 2009 року "Про затвердження Положення про встановлення режиму роботи суб'єктам
господарювання на роботу в нічний час об’єктів торгівлі та ресторанного господарства у м. Олександрії"
№ 944 від 05.12.2008 р. "Про організаційно-правові заходи, пов'язані із забезпеченням конкурентних засад в
сфері житлово-комунальних послуг"
№ 275 від 10.04.08 "Про затвердження тарифів граничних на утримання будинків, споруд та прибудинкових
територій для суб'єктів підприємницької діяльності, що орендують (володіють на правах власності) окремими
вбудованими чи прибудованими частинами житлових будинків, які знаходяться на балансі комунального
підприємства "Довіра" та типового договору на участь у розрахунках за утримання будинку, прибудинкової
території та оплати комунальних послуг"

До переліку № 2 - перелік регуляторних актів, що підлягають перегляду та до яких
необхідно вносити зміни та доповнення – включено 4 регуляторних акта, до усіх 4
регуляторних актів внесені зміни, а саме:
Перелік 2 - перелік регуляторних актів,
що підлягають перегляду та до яких необхідно вносити зміни та доповнення:
№

1

2
3
4

Назва регуляторних актів
Рішення міської ради №310 від 30.03.2007 року “Про затвердження
Положення про набуття права на землю на конкурентних засадах в м.
Олександрії”
Рішення міської ради № 434 від 31.08.07 "Про методику розрахунку і
встановлення орендних ставок за використання майна комунальної
власності територіальної громади міста Олександрії"
Рішення виконавчого комітету № 665 від 27 серпня 2010 року "Про
затвердження тарифів на послуги КП «Жигулі»
Рішення виконавчого комітету № 971 від 29 грудня 2009 року "Про
затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний
ринок»

Інформація про внесення змін до
регуляторних актів
Внесено зміни рішенням міської ради
№ 90 від 28.01.2011
Внесено зміни рішенням міської ради
від 25.03.2011 року № 196
Внесено зміни - Рішення виконавчого
комітету № 377 від 29.04.11
Внесено зміни - Рішення виконавчого
комітету № 288 від 07.04.11

До переліку № 3 - регуляторні акти, що не відповідають принципам державної
регуляторної політики і підлягають скасуванню – включено 6 регуляторних актів, всі 6
регуляторних актів скасовані, а саме:
№
1
2

3
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Перелік 3 - перелік регуляторних актів,
що не відповідають принципам державної регуляторної політики і підлягають скасуванню
Назва регуляторних актів
№ рішення, яким скасовано
№34 від 19.05.2006 року “Про місцеві податки і збори (обов’язкові
Скасовано рішенням міської ради від
платежі)”
29.04.11 № 218
№231 від 05.01.2007 року “Про внесення змін до рішення міської ради
Скасовано рішенням міської ради від
від 19.05.2006 року №34 “Про місцеві податки і збори (обов’язкові
29.04.11 № 218
платежі)”
№ 304 від 30.03.2007 року “Про встановлення вартості торгового
Скасовано рішенням міської ради від
патенту, ставок єдиного податку та розміру фіксованого податку з
29.04.11 № 218
громадян міста”
№ 878 від 21.11.2008 року "Про внесення змін і доповнень до
Скасовано рішенням міської ради від
Положення про місцеві податки і збори (обов'язкові платежі),
29.04.11 № 218
затвердженого рішенням міської ради від 19 травня 2006 року № 34"
№ 1097 від 26.06.2009 року “Про ставки ринкового збору”.
Скасовано рішенням міської ради від
29.04.11 № 218
№ 1272 від 2 грудня 2009 року "Про Методику розрахунку і
Скасовано рішенням міської ради від
встановлення орендних ставок за використання майна комунальної
25.03.2011 року № 196
власності територіальної громади міста Олександрії"

Регуляторні акти, по яких не прийняті рішення про їх скасування або внесення змін,
по м. Олександрії – відсутні.

