
 
 

 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (05322) 2-24-84, е-mail: cancelar@rada.poltava.gov.ua 

РІШЕННЯ 

 ____________                                                    № ____________ 

  Про внесення змін до     

  Плану діяльності з підготов- 

  ки  проектів  регуляторних    

  актів  виконавчого комітету  

  Полтавської міської ради на    

  2018 рік 
 

На виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», керуючись підпунктом 1 пункту 

“б” ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Полтавської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2018 рік, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 

16.11.2017 № 232, а саме викласти пункти 4 і 5 додатку, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 11.05.2018 № 92 

«Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2018 

рік» в новій редакції ( згідно з додатком до цього рішення). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу 

обов’язків 

3. Прес-службі  оприлюднити рішення в газеті "Полтавський вісник" і на 

офіційному сайті Полтавської міської ради в десятиденний термін після його 

прийняття та підписання. 

 

 

Секретар міської ради                                                              О. Шамота 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                          Рішення виконавчого комітету  

                                                                          Полтавської міської ради 

                                                                          _____________ № _____ 

 

   

   

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

виконавчого комітету Полтавської міської ради на 2018 рік 

 

№ 

з/п 

Назва рішення Обґрунтування 

необхідності 

прийняття 

Строк 

підготовки 

та 

прийняття 

Відповідаль- 

ний за 

розробку 

4. Про встановлення 

тарифів на 

перевезення пасажирів 

у пасажирському 

транспорті м. Полтава 

Відповідно до 

Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

2018  

рік 

Управління 

соціального 

розвитку 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 

5. Про встановлення 

тарифів на 

перевезення пасажирів 

міським електричним 

транспортом-

тролейбусом 

Відповідно до 

Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

2018  

рік 

Управління 

соціального 

розвитку 

Відділ з 

питань 

транспортних 

перевезень та 

зв’язку 
 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів                                                     Л. Бойченко 

               іського голови з питань 

діяльності виконавчих органів        О. 

Борисенко 


