
 

КІСЬК А РАДА 
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
Від 11.12.2017 № 1278 

 

м.Черкаси 

 

Про затвердження плану 

розробки проектів регуляторних 

актів виконавчими органами 

Черкаської міської ради на 2018 

рік 

 

 

Відповідно до ст.27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

та на виконання ст.7 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, розглянувши пропозиції виконавчих 

органів міської  ради, виконавчий комітет Черкаської міської ради 

   ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план розробки проектів регуляторних актів виконавчими 

органами Черкаської міської ради на 2018 рік згідно з додатком. 

2. Доручити заступнику директора департаменту - прес-секретарю 

міського голови департаменту організаційного забезпечення Крапиві Ю.Б. у 

десятиденний  строк після  затвердження цього рішення оприлюднити 

затверджений план розробки проектів регуляторних актів на 2018 рік в 

засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 

економіки та розвитку Удод І.І.  

 

 

Міський голова                                                                                 А.В.Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Додаток 

                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                            рішення виконавчого комітету 

                            Черкаської міської ради 

                                                                                                                                                            від  11.12.2017  № 1278 

 

П Л А Н 

розробки проектів регуляторних актів 

виконавчими органами Черкаської міської ради на 2018 рік 
 

№ 

п/

п 

Вид  

проекту 

Назва проекту Мета прийняття Строки 

підготовки 

проекту 

Найменування органу  

та підрозділу 

відповідального  

за розробку 

регуляторного акту 

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про встановлення тарифу на проїзд 

в тролейбусах КП 

«Черкасиелектротранс» 

Приведення тарифів до 

економічного обгрунтованих 

Жовтень-

грудень 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

2 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про встановлення тарифу на  

проїзд у міському пасажирському 

транспорті м.Черкаси 

Приведення тарифів до 

економічного обгрунтованих 

Січень- 

березень 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

3 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про встановлення тарифів з 

надання торгового місця на ринках 

та ярмарках КП «Черкаські ринки» 

Приведення тарифів до 

економічного обгрунтованих 

Березень-

червень 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

4 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про встановлення тарифів на 

послуги, що надаються КП 

«Челуаш»» 

 

Приведення тарифів до 

економічного обгрунтованих 

Січень- 

червень 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

5 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про встановлення граничного рівня 

цін на окремі види ритуальних 

послуг 

Приведення тарифів до 

економічного обгрунтованих 

Липень-

вересень 

Департамент 

економіки та 

розвитку 

6 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про встановлення тарифів на платні 

послуги, що надаються закладами 

охорони здоров’я комунальної 

форми власності міста Черкаси 

Врегулювання тарифів на послуги, 

які можуть надавати заклади 

охорони здоров’я комунальної 

форми власності міста Черкаси, та 

Січень- 

грудень  

Департамент 

охорони здоров’я та 

медичних послуг 



 

приведення їх у відповідність до 

економічно обґрунтованих витрат 

7 Рішення 

виконавчого 

комітету 

Про затвердження Порядку 

демонтажу самовільно 

встановлених тимчасових споруд 

для провадження підприємницької 

діяльності, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення 

та рекламних засобів у місті 

Черкаси  

Врегулювання питання демонтажу 

тимчасових споруд та рекламних 

засобів, запобігання їх 

самовільному розміщенню на 

території міста Черкаси 

Січень- квітень  Управління 

інспектування  

 

    

 

Директор департаменту 

економіки та розвитку                 І.І.Удод 

 

 


