ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської 
ради проекту рішення «Про внесення змін 
та доповнень до рішення Одеської міської 
ради  від 23.12.2011 р. № 1612-VI «Про затвердження Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік»



Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою планування діяльності з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Одеси, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, виконавчий комітет Одеської міської ради           

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1612-VI «Про затвердження Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.


Міський голова                               					О. Костусєв 




Керуюча справами                               				Т. Герасименко

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради 
від 23.12.2011 р. № 1612-VI 
«Про затвердження Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік»

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою планування діяльності Одеської міської ради з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Одеси, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, Одеська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
      
1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Одеської міської ради  
від 23.12.2011 р. № 1612-VI «Про затвердження Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік»:
1.1. Виключити з додатка до рішення пункт 7.
1.2. Вважати пункти 8, 9 пунктами 7, 8 відповідно.
1.3. Доповнити додаток до рішення пунктами 9, 10 наступного змісту:

№
з/п
Назва проекту рішення Одеської міської ради
Цілі прийняття регуляторного акта
Назва відповідального підрозділу
Строк підготовки
9.
Про обмеження часу перебування дітей в комп’ютерних клубах, місцях масового відпочинку та на вулиці без супроводження дорослих
Встановлення обмежень для перебування дітей в комп’ютерних клубах, місцях масового відпочинку та на вулиці без супроводження дорослих у час шкільних занять та вечірній час
Департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради, постійна комісія Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі 
I квартал 2012 року
10.
Про встановлення обмежень щодо розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру
Встановлення додаткових обмежень відповідно до чинного законодавства з метою запобігання розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру 
Департамент розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів та благоустрою міста Одеської міської ради, постійна комісія Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі
I квартал 2012 року

2. Доручити департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики.




Міський голова                             					О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами							Т. Герасименко




Вик. Єремєєнко 

