„ЗАТВЕРДЖУЮ”
заступник міського голови,
______________ Н.Бандурка
«___»_______________2014р.
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
План – графік на 2014 рік
з проведення відстеження результативності регуляторних актів прийнятих
Яремчанською міською радою
Назва розпорядження
(рішення наказу)

№ та
дата
прийняття

1

Рішення міської ради «Про заборону
продажу енергетичних напоїв на території
міської ради дітям віком до 18 років»

2

3

№
п/п

Терміни проведення
відстеження
Виконавці

Базове

Повторне

Періодичне

26.09.2013
№ 36320/2013

-

Жовтень
2014

-

Рішення міської ради «Положення про
визначення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних осіб»

21.03.2013
№28916/2013

-

Березень
2014

Рішення міської ради « Положення про
оренду нежитлових приміщень(будівель,
споруд), що належать до комунальної
власності м.Яремче»
Рішення міської ради «Методика
нарахування та використання плати за
оренду майна власності територіальної
громади міста Яремче та розрахунку
пропорцій розподілу орендної плати між
міським бюджетом та
балансоутримувачем»
Рішення міської ради «Про затвердження
Положення про пайову участь замовників
будівництва у формуванні цільового
фонду»

26.12.2013
№38323/2013

Січень
2014

-

-

26.12.2013
№ 38423/2013

Січень
2014

-

-

16.08.2012
№22513/2012

-

Вересень
2014

-

Відділ
містобудування,
архітектури та
будівництва
МВК

6

Рішення міської ради « Про створення
центру надання адміністративних послуг»

26.09.2013
№37120/2013

Січень
2014

-

-

Центр надання
адміністративних послуг

7

Рішення міської ради « Про затвердження
регламенту
Центру
надання
адміністративних послуг»

24.12.2013
№ 122

Січень
2014

-

-

Центр надання
адміністративних послуг

8

Рішення міської ради « Про затвердження
переліку адміністративних послуг, які
надаються
Центром
надання
адміністративних
послуг»
Рішення міської ради „Про затвердження
Регламенту проведення конкурсів на
перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на міських автобусних
маршрутах загального користування”

24.12.2013
№ 123

Січень
2014

-

-

Центр надання
адміністративних послуг

28.04.2009
№27

-

-

Квітень
2014

Відділ
економіки і
промисловості
МВК

4

5

9

Відділ
економіки і
промисловості
МВК
Відділ
економіки і
промисловості
МВК
Відділ
економіки і
промисловості
МВК
Відділ
економіки і
промисловості
МВК

10

11

12

Рішення міської ради „Про затвердження
Положень „Про порядок проведення
земельних конкурсів з продажу земельних
ділянок, що знаходяться на території міста
Яремче” та
„Про порядок продажу земельних ділянок у
формі аукціону, що знаходяться на
території міста Яремче”
Рішення міської ради „Про затвердження
Порядку розміщення тимчасових споруд
для здійснення підприємницької
діяльності на території м.Яремче”

24.05.2007
№ 117-8/2007

-

-

Серпень
2014

Відділ
земельних
ресурсів
МВК

29.03.2012
№189-10/2012

-

Травень
2014

-

Відділ
містобудування,
архітектури та
будівництва
МВК

«Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земель
м.Яремче Івано-Франківської області»

30.05.2013
№33017/2013

Січень
2014

-

-

Відділ
земельних
ресурсів
МВК

Начальник відділу економіки
і промисловості МВК

Ольга Малецька

