
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 
16.11.2017                                                               №7/37-1690 

м. Лиман 

 

Про затвердження плану 

діяльності Лиманської 

міської ради з підготовки 

проектів регуляторних 

актів на 2018 рік 

 
 

Розглянувши листи, пропозиції відділів і управлінь міської ради та її виконавчого 

комітету, згідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”, керуючись п.7 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план діяльності Лиманської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік (додається). 

2. Відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання плану 

діяльності Лиманської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький) і заступника міського голови 

Фесенко В.П. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан 



 

Додаток  до  

Рішення міської ради 

№____________ від ____________ 

 ПЛАН 

діяльності Лиманської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

 

№

 

з/

п 

Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття проекту

 1 2 3 

1 Рішення 

Лиманської 

міської ради 

Про затвердження Порядку залучення, 

розрахунку і використання коштів пайової 

участі замовників у розвитку інфраструктури 

на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади. 

Приведення рішення у відповідність

до чинного законодавства, у зв

об’єднанням громади. 

2 Рішення 

Лиманської 

міської ради 

Про затвердження Порядку                    

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

Приведення рішення у відповідність

до чинного законодавства, у зв

об’єднанням громади. 

3 Рішення 

Лиманської 

міської ради 

Про затвердження Правил утримання 

домашніх та хижих тварин  

Вирішення питання утримання

домашніх та хижих тварин

посилення відповідальності

власників тварин за їх утриманням

 

4 Рішення 

Лиманської 

міської ради 

Про порядок надання дозволів на 

виконання робіт, пов'язаних з порушенням 

благоустрою на території Лиманської ОТГ 

Забезпечення об'єктів благоустрою

належному стані 

5 Рішення 

Лиманської 

міської ради 

Про затвердження Порядку набуття права 

власності за Лиманською об’єднаною 

територіальною громадою в особі 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради на безхазяйні нерухомі речі/будинки, 

квартири/ і нерухоме майно /будинки, 

квартири/, яке за рішенням суду може бути 

визнано відумерлою спадщиною у новій 

редакції 

Врегулювання питань набуття

власності за Лиманською об єднаною

територіальною громадою в

виконавчого комітету Лиманської

міської ради на безхазяйні нерухомі

речі /будинки, квартири/ і нерухоме

майно /будинки, квартири/, 

рішенням суду може бути визнано

відумерлою спадщиною 

6 Рішення 

Лиманської 

міської ради 

Про затвердження Правил благоустрою 

території Лиманської ОТГ 

З метою створення сприятливих

для життєдіяльності населення

дотримання санітарного

епідемічного стану території

утримання в належному

об’єктів та елементів благоустрою



 

План діяльності Лиманської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2018 рік розроблений відділом економічного  розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради           

     Т.Ю. Каракуц 

 


