
                                                                             
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  23 грудня  2016 року                                                                                      №19/21-16 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  

Бурштинської міської ради на 2017 рік 

 

  

          На виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком підготовки та прийняття регуляторних актів 

міською радою та виконавчим комітетом,  міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

міської ради на 2017 рік (додаток 1). 

 

2. Структурним підрозділам та відділам  міської ради проводити діяльність з підготовки 

проектів регуляторних актів, згідно затвердженого плану. У разі необхідності підготовки 

проектів позапланових актів, повідомляти відділ економіки і промисловості для внесення 

змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. 

 

3. Структурним підрозділам та відділам  міської ради, відповідальними за розроблення 

регуляторних актів: 

3.1. систематично проводити аналізи регуляторного впливу актів згідно строків їх 

затвердження; 

3.2. проводити відстеження результативності затверджених регуляторних актів, згідно 

графіку із залученням незалежних компетентних органів у встановлені строки. 

  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Гулика. 

 

 

Міський голова                                                                Роксолана Джура 

 



           Додаток 1 

                  до рішення  міської ради  

від 23.12.2016 №19/21-16                                                                                                         

 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ 

У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК 

 

№ 

з/п 

Вид та назва проекту Ціль прийняття Термін 

підготовки 

проекту 

Органи та 

підрозділи, 

відповідальні 

за 

розроблення 

проекту 

1.  Про затвердження в новій 

редакції Положення про 

оренду комунального 

майна територіальної 

громади міста Бурштин і 

села Вигівка 

Упорядкування 

нормативно-правової 

бази 

лютий Сектор ЖКГ і 

обліку 

комунального 

майна 

2. Про затвердження проекту 

тарифу з перевезення та 

захоронення ТПВ 

  

Упорядкування 

нормативно-правової 

бази  

 

березень 

        КП 

«Житловик» 

3.  Про затвердження проекту 

тарифу з опалення і 

постачання гарячої води  

 

Упорядкування 

нормативно-правової 

бази  

 

травень 

        КП 

«Житловик» 

4. Про затвердження проекту 

тарифу на централізоване 

водопостачання та 

водовідведення  

 

Упорядкування 

нормативно-правової 

бази  

 

серпень 

        КП 

«Житловик» 

5. Про затвердження проекту 

тарифу з утримання 

будинків, споруд та 

прибудинкових територій  

 

Упорядкування 

нормативно-правової 

бази  

 

жовтень 

        КП 

«Житловик» 

  

  

 

 

 

Секретар міської ради                                            Богдан Рибчук 


