
 
 У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від  27 листопада 2012 року                                     №  978 
 
 
Про затвердження плану 
діяльності виконавчого комітету 
Кіровоградської    міської ради з 
підготовки проектів регуляторних 
актів на 2013 рік  
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 27 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 32 Закону України „Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

 1. Затвердити план діяльності виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, що 
додається. 
         2. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради дотримуватись 
строків підготовки проектів регуляторних актів, визначених  планом 
діяльності виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2013 рік. 
 3. Відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської 
міської ради оприлюднити дане рішення у віснику Кіровоградської міської 
ради „Вечірня газета” та на офіційному сайті  Кіровоградської міської ради в 
мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І. М. 
 
 
 
 Міський голова                                                                                    О.Саінсус 
 
 
 
 
 
  
Селіванова 24 13 26 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Рішення виконавчого комітету 
 Кіровоградської  міської ради 
 від 27 листопада  2012 року 
 № 978 
 

План 
діяльності виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  

з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 

 № 
з/п 

 
Вид проекту 

 
Назва проекту 

 
Цілі прийняття проекту 

Строки 
підготовки 
проекту 

Найменування 
виконавчого органу  

Кіровоградської міської 
ради, відповідального 

за розробку 
регуляторного акта 

1. Рішення  
виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 

Про затвердження 
Правил  приймання 
стічних вод підприємств 
у комунальну систему 
каналізації міста  
Кіровограда 
 

Організація прийому стічних вод, 
безпеки експлуатації, забезпечення 
охорони навколишнього 
природного середовища від 
забруднення скидами стічних вод 
суб'єктів господарювання, 
проведення єдиної екологічної 
політики з питань охорони 
навколишнього природного 
середовища, упорядкування 
укладання договорів з суб'єктами 
господарювання на послуги 
каналізації та стягнення плати за 
скид промислових стічних вод у 
комунальну каналізаційну мережу 
міста 

Протягом   
2013 року 

Головне управління  
житлово-комунального 
господарства 

 
Начальник управління економіки                                                                                     О. Осауленко  


