
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

     ___________                                                                             № ___________ 

 м. Лиман 

 Про внесення змін до плану  

діяльності виконавчого 

комітету Лиманської міської 

ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік, 

затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської 

ради від 21.11.2018 року № 391 

 

 

Розглянувши лист відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради від 29.01.2019 року № 0612-02-06, згідно до Закону України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 

керуючись пп.1 п.“б” ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

виконавчий комітет 
 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Внести зміни до плану діяльності виконавчого комітету Лиманської міської 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 21.11.2018 року № 391, а саме: назву проекту 

“Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету “Про 

затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення міста Лиман Донецької області” змінити на “Про затвердження 

Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста 

Лиман Донецької області” та строк підготовки проекту “Протягом року” змінити               

на “І півріччя”. 

2. Викласти в новій редакції додаток до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21.11.2018 року № 391 “Про затвердження плану діяльності виконавчого 

комітету Лиманської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 

рік” із внесеними змінами (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 

 

 

Міський голова                                            П.Ф. Цимідан



 

 

Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

__________ № _______ 

 

 

План 

діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття проекту 

Строк 

підготовки 

проекту 

Найменування органів та 

підрозділів, відповідальних за 

розроблення 

Рішення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Про затвердження Правил 

приймання стічних вод до 

систем централізованого 

водовідведення міста 

Лиман Донецької області 

Забезпечення контролю за скидом 

стічних вод усіх видів підприємств та 

установ в каналізаційну мережу                     

м. Лиман, їх кількісним та якісним 

складом 

І півріччя Відділ житлово-комунального 

господарства виконавчого 

комітету міської ради, 

Лиманське ВУВКГ 

 

 

План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік розроблений відділом 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 


