
Додаток
до рішення міської ради 
від 21.12.2018 №

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ 
Кам’янської міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

№
п/п

Вид та назва 
проекту

Мета прийняття проекту Термін
підготовки

Розробник
проекту

Проекти рішень міської ради
1 Про місцеві 

податки і збори на 
2020рік

Перегляд ставок місцевих 
податків і зборів згідно з чинним 
законодавством. Збільшення 
джерел надходжень фінансових 
ресурсів до дохідної частини 
місцевого бюджету 3 
урахуванням Податкового 
кодексу України, відповідно до 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування»

І квартал Відділ фінансів 
виконавчого 
комітету 
Кам’нської 
міської ради

Проекти рішень виконкому міської ради
2 Про затвердження 

робочій групі при 
міській раді по 
благоустрою міста 
розміру тарифу на 
вивіз ТПВ.

Впорядкування тарифів на вивіз 
ТПВ згідно з чинним 
законодавством.

Протягом
року

(в разі
виникнення
потреби)

Відділ
житлово-
комунального
господарства,
будівництва та
інвестицій

3 Про затвердження
розміру тарифу з
перевезень
пасажирів на
міських
автобусних
маршрутах
загального
користування

Встановлення економічно 
обґрунтованої вартості 
перевізних послуг З Г І Д Н О  3  

чинним законодавством.

Протягом
року

Відділ
житлово-
комунального
господарства,
будівництва та
інвестицій

4 Про проведення 
конкурсу 3

Підготовка та проведення 
конкурсу з призначення

II квартал Відділ
житлово-



призначення 
управителя 
багатоквартирного 
будинку в м. 
Кам’янка.

управителя багатоквартирного 
будинку, в якому не створено 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, 
співвласники якого не прийняли 
рішення про форму управління 
багатоквартирним будинком, 
відповідно до діючого 
законодавства.

комунального 
господарства, 
будівництва та 
інвестицій

5 Про проведення 
конкурсів на 
визначення 
виконавця послуг 
з вивезення ТПВ в 
м. Кам’янка та 
населених пунктів, 
що входять до 
Кам’янської ОТГ.

3 метою забезпечення 
проведення конкурсу на 
визначення виконавців послуг з 
вивезення твердих побутових 
відходів, керуючись відповідно 
до діючого законодавства Закону 
України «Про житлово- 
комунальні послуги», Закону 
України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
Порядком проведення конкурсу 
на надання послуг з вивезення 
побутових відходів, 
затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 року № 1173.

II квартал Відділ
житлово-
комунального
господарства,
будівництва Тс
інвестицій

6 Про затвердження 
Положення «Про 
порядок 
розміщення 
зовнішньої 
реклами у м. 
Камянка та 
сільських 
населених пунктах 
які входять до 
Кам’янської ОТГ»

Порядок регламентує процес 
надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами та процедуру 
їх продовження, 
переоформлення, анулювання, 
визначає вимоги до технічного 
стану, художньо-естетичного 
вигляду та порядку розміщення 
рекламних засобів, умови 
користування місцями для 
розміщення зовнішньої реклами, 
що перебувають у комунальній 
власності, підстави та порядок 
здійснення демонтажу 
протиправно розміщених 
рекламних засобів, а також 
порядок здійснення контролю за 
дотриманням цього Порядку.

І квартал Реєстраційно-
юридичний
відділ

Спеціаліст 1-ї категорії реєстраційно-юридичного відділу О.Б. Пашковська


