Реєстр діючих регуляторних актів
виконавчого комітету Лубенської міської ради
(станом на 01.04.2014)
п/п Дата прийняття РА
регуляторного
акта

Назва регуляторного акта

Розробник РА

Дата проведення відстеження
результативності РА
Повторне

Періодичне

Рішення засідання виконавчого комітету
1.

30.01.2002

20

2.

26.12.2007

375

3.

23.03.2011

292

4.

25.05.2011

130

5.

30.08.2011

1010

6.

29.09.2011

239

7.

26.09.2012

230

8.

27.02.2013

42

Про затвердження Правил утримання собак, котів та
хижих тварин у м. Лубни
Про затвердження тарифів за надання платних послуг
ЛКС «Центральний
Про затвердження тарифів на послуги, які надаються
КП “Міський ринок» в м. Лубни

Відділ комунального 30.01.2003
господарства
ЛКС «Центральний» 26.12.2008

16.03.2015

Відділ комунального 23.03.2012
господарства

23.03.2015

Про затвердження норм витрат води споживачами КП Відділ комунального 27.06.2012
«Лубни-водоканал»
господарства

27.06.2015

26.12.2014

Про заборону тимчасової торгівлі продовольчими та Відділ торгівлі,
30.08.2012
30.08.2015
непродовольчими товарами на території площі громадського
Ярмаркової
харчування та
побутового
обслуговування
Про затвердження Регламенту проведення конкурсу з Управління
31.10.2012
31.10.2015
перевезення пасажирів на автобусному маршруті економіки
загального користування по м. Лубни в новій редакції
Про затвердження Положення про встановлення Відділ торгівлі,
26.09.2013
26.09.2016
режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного громадського
господарства і сфери послуг Лубен
харчування та
побутового
обслуговування
Про затвердження мережі автобусних маршрутів Управління економіки, Березень 2014 Березень 2017
загального користування в м. Лубни
перевізники міста

24.07.2013

186

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення Управління економіки, Серпень 2014 Серпень 2017
пасажирів на міських автобусних маршрутах загальногоперевізники міста
користування, що здійснюються у звичайному режимі
руху та у режимі маршрутного таксі

10. 24.07.2013

183

Про встановлення тарифів на ритуальні послуги та Відділ комунального
предмети ритуальної належності, які надаються КПгосподарства, КП
ВКЛМР « Ритуалсервіс»
«Ритуалсервіс»

Серпень 2014 Серпень 2017

11. 23.11.2013

293

Про затвердження Правил приймання стічних водВідділ комунального
підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни господарства, КП
Полтавської області
«Лубни-водоканал»

Грудень 2014 Грудень 2017

12. 25.12.2013

318

Про встановлення тарифів на ритуальні послуги ,що неВідділ комунального
входять до необхідного мінімального переліку окремих господарства, КП
видів ритуальних послуг, які надаються КП ВКЛМР «Ритуалсервіс»
«Ритуалсервіс»

Січень 2015

Січень 2018

13. 31.12.2013

339

«Про внесення змін в мережу автобусних маршрутів Управління економіки, Січень 2015
загального користування в м. Лубни»
перевізники міста

Січень 2018

9.

Рішення сесії Лубенської міської ради
1.

18.07.2003

б/н

Про затвердження Правил утримання зелених насаджень Відділ комунального 17.07.2004
м. Лубни
господарства

17.07.2007
17.07.2010
17.07.2013

2.

25.05.2007

б/н

Про затвердження Правил благоустрою та утримання Відділ комунального 25.05.2008
території міста Лубни в новій редакції
господарства

25.05.2011
25.05.2014

3.

10.02.2011

б/н

Про правила розміщення зовнішньої реклами та Управління
спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої архітектури та
реклами в м. Лубни
містобудування

10.02.2012

10.02.2015

4.

18.02.2011

б/н

«Про місцеві збори»

Управління економіки 18.02.2012

18.02.2015

5.

24.06.2011

б/н

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної Управління економіки 03.06.2013
ділянки

03.06.2016

6.

24.06.2011

б/н

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, Управління економіки 03.06.2013
відмінне від земельної ділянки

03.06.2016

7.

24.06.2011

б/н

Про встановлення ставок збору за провадження деяких Управління економіки 01.01.2013
видів підприємницької діяльності

01.06.2016

8.

09.09.2011

б/н

Про затвердження Порядку залучення та використання Управління
коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і архітектури
розвитку
інженерно-транспортної
та
соціальної містобудування
інфраструктури м. Лубен

09.09.2012

09.09.2015

та

14.10.2011

б/н

Про затвердження Правил надання послуг з перевезення Управління економіки 21.11.2012
пасажирів та їх багажу на таксі в м. Лубни

21.11.2015

10. 20.01.2012

б/н

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Відділ торгівлі,
Лубен
громадського
харчування та
побутового
обслуговування

20.01.2013

20.01.2016

11.

16.03.2012

б/н

Про затвердження Положення про порядок надання Відділ комунального
ритуальних послуг на території м. Лубен
господарства

31.05.2013

31.05.2016

12. 20.04.2012

б/н

Про затвердження статуту територіальної громади м. Організаційний відділ 20.04.2013
Лубен

20.04.2016

13. 20.07.2012

б/н

Про затвердження Положення про Почесну Відзнаку «За Організаційний відділ 20.07.2013
заслуги перед містом Лубни»

20.07.2016

14. 20.07.2012

б/н

Про внесення змін та доповнень до рішення Лубенської Відділ торгівлі,
міської ради «Про затвердження Правил торгівлі напобутового
ринках міста Лубен»
обслуговування,
громадського
харчування

20.07.2013

20.07.2016

15. 07.09.2012

б/н

Про визначення послуги з вивезення твердих побутових Відділ комунального 07.09.2013
відходів як окремої комунальної послуги, право на яку господарства
виборюється на конкурсних засадах

07.09.2016

16. 17.09.2012

б/н

«Про встановлення мінімальної вартості
місячної Управління з питань 17.09.2013
оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площікомунальної власності
нерухомого майна фізичних осіб у м. Лубни»
та земельних відносин

17.09.2016

9.

17. 19.10.2012

б/н

Про затвердження Положення про порядок розміщення Управління
тимчасових споруд для провадження підприємницькоїархітектури та
діяльності у м. Лубни
містобудування

18. 14.06.2013

б/н

Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних Управління економіки Липень 2014
осіб – підприємців

Липень 2017

19. 14.06.2013

б/н

Про внесення змін до рішення міської ради від Управління економіки Липень 2014
24.06.2011 року «Про встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Липень 2017

20. 01.11.2013

б/н

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які Центр
надання Листопад 2014 Листопад 2017
надаються через Центр надання адміністративних послуг адміністративних
Лубенської міської ради у новій редакції
послуг

21. 19.12.2013

б/н

Про обмеження реалізації алкогольних напоїв в нічний Відділ торгівлі,
час на території міста Лубен
побутового
обслуговування,
громадського
харчування

19.10.2013

19.10.2016

Грудень 2014 Грудень 2017

