УКРАЇНА
Бердянська міська рада
Запорізької області

Шістнадцята сесія VІ скликання

РІШЕННЯ
від « 24 » листопада 2011р.

№5

м. Бердянськ
Про внесення змін до рішення
третьої (позачергової) сесії
міської ради VІ скликання
від 08.12.2010 року № 5
Згідно зі ст.ст. 1, 7 Закону України ”Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади
міста Бердянська, Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення третьої (позачергової) сесії міської ради VІ
скликання від 08.12.2010 року № 5 „Про затвердження плану підготовки
виконавчим комітетом Бердянської міської ради проектів регуляторних актів
для розгляду на сесіях міської ради у 2011 році”, доповнивши план
додатковими питаннями згідно з додатком.
2. Прес-службі виконавчого комітету Бердянської міської ради
(Білоусов С.В.) оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах
масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кулібабу В.А.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики та
підприємницької діяльності (Антоненко Д.Ю.).

Міський голова

О.А. Бакай

Додаток
до рішення шістнадцятої сесії
міської ради VI скликання
від „ 24” листопада 2011 року № 5
План
підготовки виконавчим комітетом Бердянської міської ради проектів
регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради
у 2011 році
1.“Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності в м. Бердянськ та загальної схеми розміщення
тимчасових споруд, затверджених рішенням дев’ятої (позачергової) сесії VI
скликання”
Мета прийняття
Внести зміни
до чинного Порядку розміщення
тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності в м. Бердянськ та загальної схеми розміщення
тимчасових споруд, затверджених рішенням дев’ятої
(позачергової) сесії VI скликання.
Строк підготовки
До 31.12.2011 року
Відповідальний
Виконуючий обов’язки начальника управління економіки
виконкому Акуленко Л.І.
2. “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська”
Мета прийняття
Перерахування замовником до прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого
бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної
інфраструктури
Строк підготовки
До 31.12.2011 року
Відповідальний
Виконувач обов’язків начальника управління архітектури
та земельних відносин виконкому Білоусова О.В.
3. “Про затвердження Порядку прийняття заходів при знаходженні тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення”
Мета прийняття
Упорядкування
знаходження
тимчасових
споруд
торгівельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення
Строк підготовки
До 31.12.2011 року
Відповідальний
Начальник
адміністративного
відділу
виконкому
Кузьменко С.М.

Перший заступник
міського голови

В.А. Кулібаба

