
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 січня 2021 року                                                                                             № 07/7-21 

м.Бурштин 

  

Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської  

міської ради від 20.12.2018 №26/65-18  

«Про внесення змін до Порядку підготовки та  

прийняття регуляторних актів міською радою  

та виконавчим комітетом, затвердженого рішенням  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  

№21/21-16 від 23.12.2016» 

 

Керуючись Законом України від 11.09.2003 року №1160-ІV «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням Бурштинської міської 

ради від 23.12.2016 року №21/21-16 «Про затвердження Порядку підготовки та прийняття 

регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом», відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо 

вдосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого 

самоврядування», з метою впорядкування роботи з підготовки та прийняття регуляторних 

актів міською радою, керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

вирішила: 
 

1. Внести зміни до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 20.12.2018 № 26/65-18 

«Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою 

та виконавчим комітетом, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016» та викласти його у такій редакції: 

- склад постійної комісії Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 

питань реалізації державної регуляторної політики (відповідальна постійна комісія ради): 
 

1. Тетяна Сенчина, депутат міської ради 

2. Ростислав Бардашевський, депутат міської ради 

3. Ігор Карвацький, депутат міської ради 

4. Ольга Король, депутат міської ради 

5. Володимир Рик, депутат міської ради 

6. Петро Ковальчук, депутат міської ради 

7. Андрій Савчак, депутат міської ради 

8. Марія Оршуляк, депутат міської ради 

9. Богдан Рибчук, депутат міської ради 

 



2. Вважати таким, що втратив чинність п.5 рішення Бурштинської міської ради від 

20.12.2018 № 26/65-18 «Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття 

регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016». 

3. Координацію по виконанню даного рішення покласти на начальника відділу 

економіки і промисловості Марію Назар. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Володимира 

Федорняка та першого заступника міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


