
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 травня 2018 року                                                                                             № 06/53-18 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до Плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  

Бурштинської міської ради у 2018 році 

 

         З метою дотримання державної регуляторної політики та планування регуляторної 

діяльності  у 2018 році, направлених на удосконалення правового регулювання 

господарських відносин на території міської ради, відповідно до ст.7 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  «Порядку 

підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом», 

затвердженого рішенням міської ради № 06/43-17 від 27.12.2017, керуючись ст.25, п. 7                

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

рекомендації постійних депутатських комісій, міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2018 рік, затвердженого рішенням міської ради від 

27.12.2017 № 06/43-17 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2018 рік»: 

 

1.1. Доповнити  План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2018 рік  згідно додатку, що додається. 

 

2. Організаційному відділу міської ради забезпечити оприлюднення інформації 

згідно п.1 даного рішення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет. 

 

3. Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови 

В.Р.Гулика та голів постійних депутатських комісій. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Роксолана Джура 

 

 



 
Додаток 

до рішення міської ради 

від 30 травня 2018 року № 06/53-18 

 
Доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

міської ради на 2018 рік.  

 

№ 

п/п 

Вид проекту 

регуляторного акту 

Назва 

регуляторного 

акту 

Цілі прийняття 

акту 

Термін 

підготов

ки рег. 

акту 

Органи та 

підрозділи, 

відповідальні за 

розроблення 

проекту  

1. Внесення змін до 

рішення від 

24.06.2016 

№ 05/14-16 

«Про встановлення 

місцевих податків і 

зборів на території  

м. Бурштин та села 

Вигівка»  

«Про 

встановлення 

місцевих податків 

і зборів на 

території                         

м. Бурштин та 

села Вигівка»  

Приведення зміни 

ставок податків до 

вимог 

законодавства 

травень Відділ економіки і 

промисловості  

2.  Внесення змін в 

рішення від 

27.01.2017 №06/22-

17 «Про 

затвердження 

Комплексної 

програми 

профілактики і 

запобігання пияцтва 

та алкоголізму серед 

населення 

м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017-

2020 роки» 

Про внесення змін 

та доповнень до 

рішення від 

27.01.2017 № 

06/22-17 «Про 

затвердження 

Комплексної 

програми 

профілактики і 

запобігання 

пияцтва та 

алкоголізму серед 

населення 

м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017-

2020 роки»  

Приведення 

нормативно-

правової бази у 

відповідність до 

чинного 

законодавства в 

частині 

виключних 

повноважень 

міської ради щодо 

встановлення 

обмеження 

продажу пива 

(крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин 

столових. 

Червень-

липень 

Юридичний 

відділ 

3.  Про затвердження 

Положення про 

порядок і правила 

розміщення на 

території 

м.Бурштина 

пересувних малих 

архітектурних форм 

та транспортних 

засобів для 

здійснення виїзної 

торгівлі  

Положення про 

порядок і правила 

розміщення на 

території 

м.Бурштина 

пересувних малих 

архітектурних 

форм та 

транспортних 

засобів для 

здійснення виїзної 

торгівлі  

Забезпечення 

дотримання вимог 

законодавства 

 по благоустрою  та 

порядку  

розміщення 

тимчасових споруд 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

Червень-

липень 

Відділ економіки і 

промисловості 

 

 

 

    Секретар міської ради                                                                                           Богдан Рибчук 


