
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

15 листопада 2018 року м. Біла Церква № 634

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

Розглянувши подання управління економіки Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 
2018 року №5476/01-09, відповідно до ст.ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції відділів, управлінь виконавчого комітету 
міської ради та інших розробників проектів регуляторних актів, виконавчий комітет міської 
ради вирішив:

1. Затвердити план діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік згідно додатку.

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати дане 
рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Новогребельську І.В..

Міський голова Г. Дикий



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
міської ради
від «___»________  2018 року №_

П Л А Н
діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

№
з/п Назва проекту 

регуляторного акту
Мета прийняття 

регуляторного акту

Термін 
розробки 
проекту 

регуляторн 
ого акту

Найменування 
підрозділу, 

відповідального за 
розробку

регуляторного акту
1. Про тарифи на ритуальні 

послуги
Встановлення 
економічно 
обґрунтованих 
тарифів з урахуванням 
рівня мінімальної 
заробітної плати в 
2019 році

І
квартал 

2019 року

Комунальне 
підприємство 
Білоцерківської 
міської ради 
«Спецкомбінат з 
надання ритуальних 
послуг»

2. Встановлення тарифів на 
платні послуги, що 
надаються комунальним 
закладом Білоцерківської 
міської ради «Льодовий 
стадіон»

Встановлення
економічно
обґрунтованих
тарифів

І
квартал 

2019 року

Комунальний заклад 
Білоцерківської 
міської ради 
«Льодовий стадіон»

3. Про тариф на проїзд у 
міському електричному 
транспорті

Встановлення тарифу 
на проїзд у міському 
електричному 
транспорті на 
економічно 
обґрунтованому рівні, 
покращення 
фінансового стану 
підприємства

І-ІІІ
квартал 

2019 року

Комунальне
підприємство
Білоцерківської
міської ради
«Тролейбусне
управління»

4. Про тариф на послуги з 
перевезення пасажирів на 
міських автобусних 
маршрутах загального 
користування

Встановлення тарифу 
на проїзд у міському 
автобусному 
транспорті на 
економічно 
обґрунтованому рівні

І-ІІІ
квартал 

2019 року

Відділ
транспорту та 
зв’язку
Білоцерківської 
міської ради

Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради С. Постівий


