Додаток
до рішення міської ради
від 25.04.2012 р. № проект 

 ПЕРЕЛІК
регулярних актів, які підлягають розгляду та затвердженню
у 2012 році

№
п/п
Проекти регуляторних актів
Мета прийняття
Термін виконання
Відповідальні
 
 Про затвердження Порядку продажу  земельних ділянок шляхом викупу  
 З метою створення умов для  ефективного використання землі , стимулювання підприємницької діяльності  , поповнення надходжень коштів до міського бюджету
Другий  квартал 2012 року
Постійно діюча комісія Кремінської міської ради з питань здійснення регуляторної політики  

Про  порядок проведення  аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок на території  населених пунктів Кремінської міської ради
З метою  врегулювання порядку передачі в оренду земельних ділянок населених пунктів
Другий квартал 2012 р.
Постійно діюча комісія Кремінської міської ради з питань здійснення регуляторної політики  

Про затвердження положення  про ритуальні послуги 








Секретар міської ради							Л.В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
 ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ №  проект


 «25 » квітня  2012 р.							м. Кремінна

Про внесення змін до  
Переліку регуляторних актів ,
які підлягають розгляду та затвердженню 
у 2012 р.



	У відповідності до вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги» від 22.12.2011 р. № 4231-17 та  внесення змін до частини другої статті 3 Закону України  « Про засади  державної регуляторної політики у с фері господарської діяльності»  , керуючись ст. 26,59 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, міська рада 
						
ВИРІШИЛА:

1. Виключити з Переліку регуляторних актів , які підлягають розгляду та затвердженню у 2012 р.:
п.1 Про затвердження тарифів на технічне обслуговування ліфтів житлового будинку по вул. Совєтська, 2;
п.2. Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;
п.3 Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкової території;
п.4 Про затвердження тарифів на розробку та захоронення твердих побутових відходів;
п.5 Про затвердження тарифів на розробку та захоронення твердих побутових відходів;
п. 6 Про затвердження тарифів на вивезення рідких нечистот та вивіз сміття.


2.Включити до Переліку регуляторні акти , які підлягають розгляду та затвердженню у 2012 р. згідно додатку .
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію Кремінської міська ради  з питань  соціально-економічного розвитку , планування, бюджету та фінансів.  



Міський голова 								В.І. Гриценко 
 
































надати  :   Чехуті Н.В.
	       прокуратурі
	      Бєліковій Л.П.




























начальник фінансово –розрахункового
відділу 									Бєлікова Л.П.

Юрисконсульт								Кубай С.В.
Секретар  міської ради 							Колесніченко Л.В.


