Перелік
діючих регуляторних актів в м. Комсомольську станом на 01.04.2014 р.
№ п/п

Дата
прийняття
регулятор
ного акта

№
регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Розробник регуляторного акта

1.

19.11.2013
р.

38 сесія
6 скликання

2.

17.12.2013
р.

39 сесія
6 скликання

3.

17.12.2013
р.

39 сесія
6 скликання

Юридичний відділ виконкому
Комсомольської міської ради
Полтавської області
Відділ економічного аналізу та
контролю виконкому Комсомольської міської ради Полтавської
області
Управління житлово-комунального
господарства виконкому Комсомольської міської ради Полтавської
області

4.

20.08.2013
р.

35 сесія
6 скликання

5.

24.09.2013
р.

554

6.

17.09.2013
р.

36 сесія
6 скликання

Про затвердження Тимчасового положення про самоврядний
контроль за використанням та охороною земель територіальної
громади міста Комсомольська
Про внесення змін до рішення десятої сесії Комсомольської
міської ради шостого скликання від 06.07.2011 р. «Про
затвердження Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки»
Про затвердження Порядку розрахунків, обліку та відшкодування
різниці в тарифах комунальним підприємствам міської ради –
виконавцям
житлово-комунальних
послуг
у
випадку
невідповідності фактичної вартості послуг тарифам для
населення, встановленим міською радою
Про внесення змін до рішення тридцять третьої сесії міської ради
шостого скликання від 21.05.2013 р. «Про затвердження Порядку
встановлення розмірів та справляння плати за користування
земельними ділянками у місті Комсомольську»
Про внесення змін та доповнень до Порядку проведення
перевірок суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг
уповноваженими посадовими особами виконкому Комсомольської міської ради
Про
затвердження
Положення
про
центр
надання
адміністративних послуг Комсомольської міської ради, його Регламенту та визначення тимчасового переліку адміністративних
послуг, що будуть надаватись через центр надання
адміністративних послуг Комсомольської міської ради

Відділ економічного аналізу та
контролю виконкому КМР
Відділ захисту прав споживачів та
розвитку споживчого ринку
Відділ дозвільних процедур та
адміністративних послуг виконкому
Комсомольської міської ради
Полтавської області

7.

22.012013
р.

29 сесія
6 скликання

8.

21.05.2013
р.
18.12.2012
р.

33 сесія
6 скликання
28 сесія
6 скликання

10.

18.12.2012
р.

28 сесія
6 скликання

11.

18.09.2012
р.
03.07.2012
р.

24 сесія
6 скликання
22 сесія
6 скликання

20.03.2012
р.
27.12.2011
р.

19 сесія
6 скликання
15 сесія
6 скликання

25.10.2011
р.
22.11.2011
р.
23.08.2011
р.

697

9.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

27.09.2011
р.

743
11 сесія
6 скликання
642

Полтавської області
Про затвердження Порядку звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для впровадження
підприємницької діяльності на території міста Комсомольська
Про затвердження Порядку встановлення розмірів та справляння
плати з користування земельними ділянками в м. Комсомольську
Про затвердження Правил благоустрою міста Комсомольська
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення
постачальників (виконавців) при здійсненні закупівель товарів
вартістю від 50,0 тис. грн. до 100,0 тис. грн. та робіт вартістю від
100,0 тис. грн. до 1 млн. грн. за бюджетні кошти
Про врегулювання питань щодо управління майном, яке
перебуває у комунальній власності
Про врегулювання питання продажу, споживання пива,
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів на
час проведення масових заходів у місті Комсомольську

Управління архітектури і
містобудування
Відділ економічного аналізу та
контролю
Управління житлово-комунального
господарства виконкому КМР;
юридичний відділ виконкому КМР
Відділ економічного аналізу та
контролю виконкому КМР

Відділ приватизації та обліку
комунального майна виконкому КМР
Відділ захисту прав споживачів та
розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку та ресурсів виконкому КМР
Про пайову участь замовників у розвитку інженерно- Департамент економічного розвитку
транспортної та соціальної інфраструктури м. Комсомольська
та ресурсів виконкому КМР
Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних Відділ економічного аналізу, інвестиосіб–підприємців, які здійснюють господарську діяльність, по
цій та внутрішнього фінансового
місту Комсомольську
контролю виконкому КМР
Про затвердження норм утворення побутових відходів в м.
Управління житлово-комунального
Комсомольську
господарства виконкому КМР
Про встановлення тарифів на послуги по поводженню з Управління житлово-комунального
побутовими відходами (як окремої комунальної послуги)
господарства виконкому КМР
Про внесення змін до рішення шостої сесії КМР шостого
Відділ економічного аналізу, інвесскликання від 23.02.2011 р. «Про встановлення розміру збору за
тицій та внутрішнього фінансового
провадження деяких видів підприємницької діяльності»
контролю виконкому КМР
Про порядок організації роботи підприємств, установ, організацій
Служба у справах дітей виконкому
щодо надання погодинного прокату комп’ютерних ігор та інших
КМР

19.

23.08.2011
р.

11 сесія
6 скликання

20.

06.07.2011
р.

10 сесія
6 скликання

21.

24.05.2011
р.

460

22.

23.08.2011
р.

11 сесія
6 скликання

23.

22.03.2011
р.

373

24.

23.02.2011
р.

6 сесія
6 скликання

25.

22.12.2010
р.

3 сесія
6 скликання

26.

21.12.2010
р.
20.10.2010
р.
23.09.2010
р.

595

27.
28.

52 сесія
5 скликання
51 сесія
5 скликання

послуг неповнолітнім дітям у м. Комсомольську
Про затвердження правил торгівлі на ринках в м. Комсомольську
Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Про внесення змін у додаток № 2 до рішення виконкому № 4 від
25.01.2005 р. «Про участь орендарів (користувачів) та власників
нежилих приміщень в утриманні житлових будинків та
прибудинкових територій»
Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у
нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і
нежитлових приміщень у житлові в місті Комсомольську
Про затвердження Порядку встановлення за погодженням з
власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів
підприємств, установ та організацій сфери обслуговування (торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування)
незалежно від форм власності, розташованих на території м.
Комсомольська
Про встановлення розміру збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Про посилення профілактичного впливу і протидії проявам
пияцтва та алкоголізму серед населення м. Комсомольська
Полтавської області
Про встановлення тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення
Про затвердження порядку розміщення вивісок на території міста
Комсомольська
Про вдосконалення торгівлі на території міста Комсомольська у
вечірній та нічний час

Відділ захисту прав споживачів та
розвитку споживчого ринку
виконкому КМР
Відділ економічного аналізу, інвестицій та внутрішнього фінансового
контролю виконкому КМР
Управління житлово-комунального
господарства виконкому КМР
Управління архітектури і
містобудування виконкому КМР
Відділ захисту прав споживачів та
розвитку споживчого ринку
виконкому КМР

Відділ економічного аналізу, інвестицій та внутрішнього фінансового
контролю виконкому КМР
Юридичний відділ виконкому КМР
Управління житлово-комунального
господарства виконкому КМР
Управління архітектури і
містобудування виконкому КМР
Відділ захисту прав споживачів та
розвитку споживчого ринку
виконкому КМР

29.

19.05.2010
р.

48 сесія
5 скликання

30.

27.01.2010
р.
05.08.2009
р.

44 сесія
5 скликання
38 сесія
5 скликання

26.05.2009
р.
26.05.2009
р.

206

34.

24.02.2009
р.

77

35.

10.12.2008
р.

31 сесія
5 скликання

36.

05.11.2008
р.

29 сесія
5 скликання

37.

27.08.2008
р.

634

38.

27.05.2008
р.

313

31.

32.
33.

207

Про затвердження Положення про порядок проведення ревізій Відділ економічного аналізу, інвестивідділом економічного аналізу, інвестицій та внутрішнього цій та внутрішнього фінансового кофінансового контролю виконкому Комсомольської міської ради
нтролю виконкому КМР
Про затвердження Порядку організації проведення масових Юридичний відділ виконкому КМР
заходів в м. Комсомольську
Про затвердження тимчасового Положення про порядок продажу Департамент економічного розвитку
земельних ділянок комунальної власності або прав на них (орента ресурсів виконкому КМР
ди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі
аукціону на території м. Комсомольськ
Про визначення споживачів теплової енергії
Управління житлово-комунального
господарства виконкому КМР
Про затвердження Методики диференційного розподілу спожитої Управління житлово-комунального
теплової енергії для опалення при наявності засобів
господарства виконкому КМР
побудинкового обліку
Про затвердження Порядку проведення перевірок суб’єктів
Відділ захисту прав споживачів та
господарювання сфери торгівлі і послуг
розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку та
ресурсів виконкому КМР
Про внесення змін до рішення 15 сесії КМР 5 скликання від
Відділ управління ресурсами
23.08.2007 «Про затвердження Методики розрахунку плати за
територіальної громади виконкому
оренду майна, яке перебуває у комунальній власності
КМР
територіальної громади м. Комсомольська, та порядку її
використання»
Про затвердження Положення про залучення інвесторів у
Управління по інвестиціях та
будівництво об’єктів житла, соціально-культурної, соціальнобудівництву виконкому КМР
побутової сфер та інженерних мереж у місті Комсомольську
Про затвердження нової редакції «Положення про перерахунки Управління житлово-комунального
плати за комунальні послуги на період відсутності споживача
господарства виконкому КМР
та/або членів його сім’ї»
Про затвердження тарифу на послуги з технічного Управління житлово-комунального
обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, його структугосподарства виконкому КМР
ри, періодичності та строків виконання робіт

39.

27.05.2008
р.

518

40.

22.01.2008
р.

16

41.

30.08.2007
р.
23.08.2007
р.

344

42.

43.
44.

45.
46.

15 сесія
5 скликання

26.12.2006
р.
20.06.2006
р.

596

23.12.2004
р.
25.01.2005
р.

33 сесія
4 скликання
4

239

Про затвердження тарифу на послуги з утримання будинку та Управління житлово-комунального
прибудинкової території (на прикладі будинку за адресою вул.
господарства виконкому КМР
Леніна, 74)»
Про внесення змін до рішення виконкому № 4 від 25.10.2005 р. Управління житлово-комунального
«Про участь орендарів (користувачів) та власників нежилих
господарства виконкому КМР
приміщень в утриманні житлових будинків та прибудинкових
територій
Про затвердження порядку ухвалення рішень про зміни тарифів Управління житлово-комунального
на житлово-комунальні послуги
господарства виконкому КМР
Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна,
Відділ управління ресурсами
яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м.
територіальної громади виконкому
Комсомольська, та порядку її використання
КМР
Про Правила розміщення зовнішньої реклами у місті
Управління архітектури і
Комсомольську
містобудування виконкому КМР
Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу Фонд комунального майна виконкому
на право укладення договору оренди нерухомого майна, яке
КМР
перебуває у комунальній власності
Про відшкодування втрат від недоотримання коштів за
Відділ природних ресурсів
використання земель у м. Комсомольську
виконкому КМР
Про участь орендарів (користувачів) та власників нежилих Управління житлово-комунального
приміщень в утриманні житлових будинків та при будинкових
господарства виконкому КМР
територій

