Додаток до рішення
Южненської міської ради
від 22.11.2018 р.
№ 1157 - VIІ

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Вид та назва проекту
регуляторного акту

1

1
Рішення міської ради
«Про
встановлення
ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території м.Южного на
2020 рік»

2

Рішення міської ради
«Про
встановлення
ставок та пільг із сплати
земельного податку на
території м.Южного на
2020 рік»

3

Рішення
виконавчого
комітету «Про внесення
змін
до
Порядку
встановлення
за
погодженням
із
власником
режиму
роботи
підприємств,
установ та організацій
сфери обслуговування,
незалежно від форм
власності, розташованих
на
території
м.
Южного, затвердженого
рішенням виконавчого
комітету Южненської
міської
ради
від
26.03.2013 року №1017»
Рішення міської ради
«Про внесення змін до
рішення
Южненської
міської
ради
від
14.06.2012
№516-VІ
«Про
розміщення

4

Мета прийняття
регуляторного акту

Термін
підготовк
и
проекту
2
3
Відповідно до Постанови І півріччя
Кабінету Міністрів України
2019
від 24 травня 2017 року №483
року
«Про затвердження форм
типових
рішень
про
встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку
та податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки».
Відповідно до Постанови І півріччя
Кабінету Міністрів України
2019
від 24 травня 2017 року №483
року
«Про затвердження форм
типових
рішень
про
встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку
та податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки».
Упорядкування відносин між Протягом
суб’єктами підприємницької
2019
діяльності та
виконавчим
року
комітетом при розміщенні
об’єктів
на
території
м. Южного.

Відповідальний
виконавець

Упорядкування
тимчасової, Протягом
святкової торгівлі на території
2019
м. Южного,
сприяння
року
споживачам у зручному і
доступному вибору товарів,
уточнення місць проведення

Управління
економіки
Южненської
міської ради

4
Управління
економіки
Южненської
міської ради

Управління
економіки
Южненської
міської ради

Управління
економіки
Южненської
міської ради

5

6

7

8

тимчасових споруд під
час проведення ярмарок,
державних та місцевих,
урочистих
масових
заходів
на території
м. Южного»
Рішення міської ради
«Про внесення змін до
Положення про порядок
справляння збору за
місця для паркування
транспортних засобів,
затвердженого
рішенням Южненської
міської
ради,
від
11.08.2011 р. №255-VІ
та затвердженого у
новій
редакції
від
31.08.2017 р. № 686 –
VIІ»
Рішення міської ради
«Про внесення змін до
Правил
торгівлі
на
ринках міста Южного,
затверджених рішенням
Южненської
міської
ради від 08.12.2011року
№341-VI»

сільськогосподарських
ярмарок,
державних
та
місцевих
святкових,
урочистих масових заходів на
території міста Южного.
Створення
ефективного Протягом
механізму для забезпечення
2019
конкурсного відбору суб’єктів
року
для
організації
та
провадження діяльності із
забезпечення
паркування
транспортних засобів
на
території м. Южного.

Впорядкування торгівлі на Протягом
ринках,
на
торговельній
2019
дільниці по пр. Миру, яка
року
надана
КП
Южненський
комунальний ринок» для
обслуговування
об’єктів
торгівлі та надання послуг
населенню,
на
території
міста,
подальше
вдосконалення
їх
функціонування
шляхом
встановлення чітких правил та
створення належних умов для
торгівлі та обслуговування
покупців,
підтримки
і
розвитку підприємництва.
Рішення Южненської
Упорядкування відносин між Протягом
міської ради «Про
суб’єктами підприємницької
2019
встановлення заборони
діяльності, що здійснюють
року
продажу пива (крім
реалізацію
алкогольних,
безалкогольного),
слабоалкогольних напоїв, вин
алкогольних,
столових
суб’єктами
слабоалкогольних
господарювання
(крім
напоїв, вин столових
закладів
ресторанного
суб’єктами
господарства) (відповідно до
господарювання (крім
Закону України від 22.03.2018
закладів ресторанного
р. №2376-VІІІ «Про внесення
господарства) у
змін до деяких законодавчих
визначений час доби»
актів України щодо надання
органам
місцевого
самоврядування повноважень
встановлювати
обмеження
продажу пива (крім закладів
ресторанного господарства),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин
столових.
Рішення міської ради Створення умов та здійснення Протягом

Управління
економіки,
управління
архітектури та
містобудування
Южненської
міської ради

Управління
економіки
Южненської
міської ради

Управління
економіки
Южненської
міської ради

Управління

9

10

11

12

13

«Про внесення змін до
Правил
розміщення
тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на
території міста Южного
Одеської
області,
затверджених рішенням
Южненської
міської
ради від 28.08.2014 року
№1227-VI»
Рішення міської ради
«Про внесення змін до
Порядку пайової участі
замовників у розвитку
інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста Южного
Одеської
області,
затвердженого
рішенням Южненської
міської
ради
від
14.12.2012 р. № 693-VІ»
Рішення міської ради
«Про внесення змін до
Правил
благоустрою
території міста Южного
Одеської
області,
затверджених рішенням
Южненської
міської
ради від 05.04.2012 р.
№494-VІ»
Рішення міської ради
«Про
затвердження
Положення
про
диференційовані ставки
орендної
плати
за
земельні ділянки, які
перебувають
у
комунальній власності
територіальної громади
міста Южного Одеської
області»

економічного
регулювання
відносин
суб’єктів
господарювання
при
забезпечення
утримання
об’єктів
благоустрою
на
території
міста
Южного,
визначення основ договірних
умов, розміру утримання
об’єктів благоустрою.

2019
року

архітектури та
містобудування
Южненської міської
ради

Спрощення
порядку Протягом
розрахунку розміру пайової
2019
участі
та
зменшення
року
фінансового навантаження на
інвесторів.

Управління
архітектури та
містобудування
Южненської
міської ради

Створення умов для суб’єктів Протягом
господарювання
при 2019
забезпеченні
утримання року
об’єктів
благоустрою
на
території міста Южного.

Управління
архітектури та
містобудування
Южненської
міської ради

Формування збалансованого Протягом
Фонд
бюджету; стимулювання та
2019
комунального
спонукання
року
майна
землекористувачів
та
Южненської
власників земельних ділянок
міської ради
до використання земельних
ділянок
за
цільовим
призначенням;
зменшення
кількості
об’єктів
незавершеного будівництва;
забезпечення
ефективного
використання
земельного
фонду
міста
Южного;
врегулювання
відносин,
пов’язаних
з
орендною
платою.
Рішення міської ради Внесення змін згідно з Протягом Фонд комунального
«Про
затвердження чинним законодавством.
2019
майна Южненської
Методики розрахунку
року
міської ради
орендної
плати
за
комунальне
майно
Южненської
міської
територіальної
громади»
Рішення міської ради Внесення змін згідно з Протягом Фонд комунального
«Про
затвердження чинним законодавством.
2019
майна Южненської

14

15

16

17

Положення про порядок
передачі
в
оренду
приміщень та майна
комунальної власності
Южненської
міської
територіальної
громади»
Рішення міської ради
«Про
затвердження
порядку переміщення на
штрафні
майданчики
транспортних засобів,
припаркованих не у
спеціально відведених
місцях для паркування
транспортних засобів на
території м.Южного

Рішення виконавчого
комітету Южненської
міської ради «Про
внесення змін до
рішення виконавчого
комітету Южненської
міської ради №364 від
13.10.2011 року «Про
затвердження тарифів
для комунальних
підприємств,
бюджетних організацій
та інших підприємств на
роботу автомобілів,
тракторів,
навантажувальної
техніки та компресорів
ЮМКП «ЮЖТРАНС» з
ПДВ, без ПММ»
шляхом викладання у
новій редакції.
Рішення виконавчого
комітету «Про
затвердження вартості
платних послуг для всіх
категорій споживачів,
які можуть надаватися
комунальним
підприємством
теплових мереж
«ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
Рішення виконавчого
комітету ««Про
встановлення платних
послуг для бюджетних
закладів, установ,
комунальних

року

міської ради

Визначення
порядку Протягом КП «Муніципальна
переміщення
транспортних
2019
варта»
засобів припаркованих не у
року
спеціально відведених місцях,
забезпечення
безперешкодного
функціонування транспортної
інфраструктури міста, руху
громадського
транспорту,
транспорту
служб
міста
спеціального
призначення;
запобігання
надзвичайних
ситуацій на автошляхах міста.
Упорядкування відносин між
ІІ
ЮМКП
суб’єктами підприємницької півріччя
«ЮЖТРАНС»
діяльності,
бюджетними
2019р
організаціями, ОСББ, а також
комунальними
підприємствами
та
підприємством
ЮМКП
«ЮЖТРАНС».

Впорядкування та забезпечення Протягом
беззбитковості платних послуг.
2019
року

Комунальне
підприємство тм
«Южтеплокомуненерго»

Впорядкування тарифу на
платні послуги, можливість
збільшення
доходів
і
задоволення
потреб
споживачів якісно та у
повному обсязі.

Комунальне
підприємство
«Водопостачання
та каналізація»

І квартал
2019 року

підприємств та інших
споживачів, які можуть
надаватися КП
«Водопостачання та
каналізація»

Секретар ради

Є.М. Ігнатовський

