
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від_20.12.2017___ №_35  6_
                   м.Покровсь

Про затвердження плану діяльності з
підготовки  проектів  регуляторних
актів  виконавчого  комітету  міської
ради на 2018 рік

Розглянувши лист житлово-комунального відділу,  КП «Покровськтепломережа»,  КП

«Покровська ритуальна служба»  Покровської міської ради , ВСП «ДЦМКР»Ф«ЦРЕКМ»ПАТ

«УкрЗалізниця» згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у

сфері  господарської  діяльності»,  керуючись  статтями  30,  59,  73  Закону  України  «Про

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого

комітету міської ради на 2018 рік (додається). 

2. Дане рішення опублікувати в Покровській регіональній масовій газеті «Маяк».

3. Координацію роботи з  виконання даного рішення покласти на відділ економічного

аналізу та прогнозу Покровської  міської ради (Каюн).

Міський голова Р.В.Требушкін

Додаток
до  проекту  рішення  виконкому
міської ради
 від_20.12.2017___ №_35  6_



План
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

виконавчого комітету міської ради
на 2018 рік

№
з/
п

Вид Назва 
регуляторного акта

Мета прийняття
Назва органу,

відповідального за
розробку проекту

регуляторного акта

Термін
підготовк

и
1 Рішення

виконавчого
комітету
міської ради

Про встановлення 
тарифів на проїзд 
на міських 
автобусних 
маршрутах 
загального 
користування

Врегулювання 
відносин між 
замовником 
перевезень та 
перевізниками міста.

Житлово-комунальний
відділ

І-IІ
квартали
2018 року

2 Рішення
виконавчого
комітету
міської ради

Про затвердження 
договору на 
перевезення 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом 
загального 
користування в м. 
Покровську

Поліпшення якості 
послуг з перевезення 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом 
загального 
користування, 
економічний захист 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, що 
надають ці послуги, а
також економічне 
стимулювання 
виходу сфери 
підприємницької 
діяльності з тіньової 
економіки   

Житлово-комунальний
відділ

І-IІ
квартали
2018 року

3 Рішення
виконавчого
комітету
міської ради

Про затвердження 
тарифів на 
виробництво, 
транспортування та
постачання 
теплової енергії для
населення по ВСП 
«ДЦМКР»Ф«ЦРЕК
М»ПАТ «УЗ»

Впровадження 
Постанови КМУ 
№869 від 01 червня 
2011 року (зі 
змінами) «Про 
забезпечення єдиного
підходу до 
формування тарифів 
на житлово-
комунальні послуги»,
ліквідація 
збитковості 
підприємства та 
поліпшення 
фінансового стану 
підприємства

ВСП 
«ДЦМКР»Ф«ЦРЕКМ»
ПАТ «УЗ»

І-IV
квартали
2018 року

4 Рішення
виконавчого
комітету
міської ради

Про затвердження 
тарифів на 
виробництво, 
транспортування та
постачання 

Впровадження 
Постанови КМУ 
№869 від 01 червня 
2011 року (зі 
змінами) «Про 

ВСП 
«ДЦМКР»Ф«ЦРЕКМ»
ПАТ «УЗ»

І-IV
квартали
2018 року



теплової енергії для
гуртожитку по ВСП
«ДЦМКР»Ф«ЦРЕК
М»ПАТ «УЗ»

забезпечення єдиного
підходу до 
формування тарифів 
на житлово-
комунальні послуги»,
ліквідація 
збитковості 
підприємства та 
поліпшення 
фінансового стану 
підприємства

5 Рішення
виконавчого
комітету
міської ради

Про встановлення 
тарифів на теплову 
енергію та послуги 
централізованого 
опалення для КП 
«Покровськтепломе
режа»

Приведення діючих 
тарифів до 
економічно-
обгрунтованого рівня

КП 
«Покровськтепломере
жа»

І-ІІ
квартали
2018 року

6 Рішення
виконавчого
комітету
міської ради

Про затвердження 
тарифів на копання 
та засипку могили 
ручним засобом в 
літній та зимовий 
час

Впровадження ЗУ 
«Про поховання та 
похоронну справу»; 
ліквідація 
збитковості 
підприємства та 
поліпшення 
фінансового стану 
підприємства

КП «Покровська 
ритуальна служба»

І-IV
квартали
2018 року

7 Рішення
виконавчого
комітету
міської ради

Про внесення змін 
до рішення 
виконавчого 
комітету від 
06.09.2011 №428 
«Про затвердження 
тарифів на 
доставку у морг та 
поховання самотніх
померлих 
громадян»

Ліквідація 
збитковості 
підприємства та 
поліпшення 
фінансового стану 
підприємства

КП «Покровська 
ритуальна служба»

І-IV
квартали
2018 року

Керуючий справами 
виконкому міської ради А.В.Жук 


	РІШЕННЯ

