
ПРОЕКТ 

рішення  Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області 

 

Від __________                          м.Бурштин                                       №1365 

 

Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради,  

затвердженого рішенням  Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області № 01/46-18 від 23.02.2018 року  

 

З метою упорядкування нормативних документів у відповідність до діючого 

законодавства, на  виконання пп.1 п.3  розділу І, п.4 розділу ІІ Прикінцеві положення 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України  щодо 

реформування  паркування транспортних засобів» від 21. 12. 2017 року № 2262-VIII, який 

набрав законної сили  через 180 днів після опублікування (11.10.2018 року), пп.1 п.2 р.1  

Закону України  від 04.09..2018 року № 2515-VIII «Про внесення  змін до деяких  

законодавчих актів України щодо транскордонного співробітництва», відповідно до ч.1-3 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись ст.ст. 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

1 .  Внести зміни в ч.2 ст.2 Регламенту  роботи міської ради (далі – Регламенту), 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 

01/46-18 від 23.02.2018 року: 

1.1 доповнити пунктами такого змісту  : 

- 20
1
) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття 

рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про 

приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту 

об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін; 

- 20
-2

) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального 

співробітництва та про вихід з такого об’єднання. 

1.2  п. 58 викласти в такій редакції: 

- 58) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими 

екологічними видами транспорту. 

 

1.3  доповнити пунктом 58
-1

 такого змісту: 

- 58
-1

) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування 

транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері 

благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних 

умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів. 

 

2. Внести зміни в ст.ст.31,32 Регламенту  роботи міської ради та викласти їх в такій 

редакції: 

 Стаття 31. Порядок розгляду проектів нормативного характеру (регуляторних актів) 

1.Рішення міської ради нормативного характеру (регуляторні акти) вносяться на розгляд 

міської ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, 

який приймається міською радою відповідно до законодавства. 

2.Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз 

регуляторного впливу. 

3.Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта, 

керівником регуляторного органу. 

4.Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і 

пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, про що розробник може 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#n16


повідомляєти в друкованих засобах масової інформації та обов’язково опубліковує на 

офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет. 

5.Термін, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються 

зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не 

може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення 

проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Надані 

зауваження та пропозиції враховуються розробником проекту регуляторного акта або 

вмотивовано відхиляються. 

 

Стаття 32. Подання проекту нормативного (регуляторного) акта 

1.Кожен проект регуляторного акта, внесеного на розгляд до міської ради, подається 

секретарю міської ради, який протягом двох робочих днів передає проект до 

відповідальної постійної комісії  міської ради з питань реалізації державної регуляторної 

політики для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта 

вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

2.Висновки відповідальної постійної комісії  міської ради з питань реалізації державної 

регуляторної політики готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект 

регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, протягом 10 днів. 

3.При представленні на пленарному засіданні сесії міської ради проекту регуляторного 

акта голова відповідальної постійної комісії  міської ради з питань реалізації державної 

регуляторної політики доповідає висновки цієї комісії про відповідність проекту 

регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії законності та етики  

Горвата Л. І. міського голову  Джуру Р.О. 

 

 

Міський голова                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

Виконавець:                                                               

Спеціаліст І категорії юридичного відділу                                М. Я. Михайлишин 

 

Погоджено: 

Начальник юридичного відділу                                                 В. Д. Данилюк 

 

Секретар міської ради                                                                  Б. Б. Рибчук 

 

 

 

 

 

 
 


