
План проведення відстежень результативності регуляторних актів Шепетівської міської ради та її
виконавчого комітету на 2018 рік

№
з/п

Дата та номер
регуляторного

акта

Назва регуляторного акта Вид
відстеження

Структурний
 підрозділ

 відповідальнийза
проведення

 відстеження

Строк 
 виконання

 заходів 
 у 2016 році

Вид даних

1 2 3 4 5 6 7

1. 25.05.2017 р. 
№106

Рішення виконкому «Про встановлення
тарифів

  на користування міською лазнею»

повторне Відділ
підприємництва та
аналізу управління
економічного
розвитку

Січень Статистичні

2 24.02.2011 р.
 №6

Рішення VІІ сесії міської ради 6 скликання
«Про обмеження перебування дітей віком
до 17 років без супроводу батьків або осіб,
що їх замінюють у закладах дозвілля,
громадського харчування, розважальних
закладах, на вулицях та в інших
громадських місцях»

періодичне -//- Березень Статистичні

3 25.05.2017 р.
№102

Рішення виконкому  «Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету Шепетівської
міської ради №171 від 16.06.2011 р.»

повторне -//- Червень Статистичні

4 22.09.2017 р.
№261

Рішення виконкому«Про затвердження
Порядку демонтажу незаконно
встановлених споруд на території міста
Шепетівки»

базове -//- Липень Статистичні

5 16.06.2011 р.
№166 

Рішення виконкому«Про встановлення
тарифів на послуги, які надає Шепетівське
бюро технічної інвентаризації»

періодичне -//- Липень Статистичні

6 18.08.2011 р
№212

Рішення виконкому«Про затвердження
Порядку встановлення за погодженням з
власниками зручного для населення режиму
роботи підприємств, установ та організацій
сфери обслуговування (торгівлі,
ресторанного господарства, побутового
обслуговування) незалежно від форм
власності, розташованих на території
м.Шепетівка»             .

періодичне -//- Вересень Статистичні

1 2 3 4 5 6 7

7. 31.08.2017 р.
№207

Рішення виконкому«Про встановлення
тарифів на перевезення пасажирів у
міському автотранспорті у звичайному
режимі руху та в режимі маршрутного
таксі»

повторне Вересень Статистичні

8. 20.10.2011 р.
№293

Рішення виконкому«Про Порядок надання
дозволу на реконструкцію квартир у
житловихбудинках, щознаходяться у
приватній власності, для потреб
непромислового характеру»

періодичне  Жовтень Статистичні

9. 16.10.2008 р. 
№24

Рішення ХХХVІІ сесії міської ради 5
скликання «Про затвердження Положення
про порядок проведення земельних
аукціонів»

періодичне Грудень Статистичні

10 21.12.2017 р.
№11

Рішення ХХХІІ сесії міської ради 7
скликання «Про впорядкування орендних
відносин майна комунальної власності
територіальної громади міста Шепетівки»

повторне Грудень Статистичні

 


