КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.12.2013
Про
проведення
слухань

м. Кривий Ріг

№280-р

публічних

З метою здійснення зворотного зв’язку з громадянами, суб’єктами
господарювання в питаннях впливу місцевих ініціатив на розвиток
підприємництва, оцінки ефективності регуляторних актів, прозорості та
відкритості діяльності органів місцевого самоврядування; ураховуючи
клопотання управлінь комунальної власності міста, містобудування і
архітектури, земельних ресурсів, фінансового виконкому міської ради;
керуючись Законами України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити графік проведення в січні 2014 року публічних слухань з
питань перевірки цілей, задекларованих при прийнятті діючих регуляторних
актів під час здійснення заходів щодо відстеження результативності їх дії, у
Центрі надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг
м. Кривого Рогу» (додається).
2. Призначити управління комунальної власності міста, містобудування і
архітектури, земельних ресурсів, фінансове виконкому міської ради (Растєгаєва Т.О., Гнатовський П.П., Бризецький О.Ф., Рожко О.В.) відповідальними
за:
2.1 організацію проведення публічних слухань, розгляд, узагальнення та
внесення зауважень і пропозицій до протоколу їх проведення;
2.2 забезпечення гласності та відкритості публічних слухань згідно з
умовами Положення про проведення публічних слухань з питань обговорення
проектів та перевірки цілей, задекларованих при прийнятті діючих
регуляторних актів під час здійснення заходів щодо відстеження результативності їх дії, затвердженого рішенням міської ради від 22.12.2010 №65;
2.3 висвітлення спільно з управлінням розвитку підприємництва, відділом
інформатизації виконкому міської ради, відділами преси та інформації,
стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської
ради і виконкому (Рижкова І.О., Білогай О.Ю., Герасименко І.М., Підвальна Л.П.,) матеріалів щодо проведення публічних слухань на порталі

«Криворізький ресурсний центр», офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет, у засобах масової інформації та у
співпраці з відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської
ради (Романовська Н.І) – на стендах, інформаційних планшетах, вивісках,
інформаційно-динамічних конструкціях, плазмовому екрані Центру надання
адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу».
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови Світличного О.В.

Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
№280-р від 18.12.2013
ГРАФІК
проведення в січні 2014 року публічних слухань з питань перевірки цілей,
задекларованих при прийнятті діючих регуляторних актів під час здійснення заходів щодо відстеження результативності їх дії, у Центрі надання
адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»
№
з/п

1

Регуляторний акт

Дата і час
проведення
публічних
слухань

Рішення міської ради
Від 28.12.2012 №1660 «Про затвердження 21.01.2014
Тимчасового порядку щодо встановлення
16-00
меж частини земельної ділянки, на яку
поширюється право сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності» (ураховуючи зміну
назви, що внесена на підставі рішення міської ради від 28.08.2013 №2180)

2

Від 26.06.2013 №2037 «Про затвердження
Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва»

27.01.2014
16-00

3

Від 22.06.2011 №435 «Про встановлення
ставок податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, у м. Кривому Розі»

28.01.2014
16-00

Керуюча справами виконкому

П.І.Б керівника
структурного
підрозділу виконкому
міської ради, яким
підготовлено
регуляторний акт
Бризецький О.Ф. –
начальник управління
земельних ресурсів
виконкому міської ради,
Гнатовський П.П. –
начальник управління
містобудування і
архітектури виконкому
міської ради
Растєгаєва Т.О. –
заступник начальника
управління комунальної
власності міста
виконкому міської ради
Рожко О.В. –
начальник фінансового
управління виконкому
міської ради

О.Шовгеля

