
Проєкт рішення 

Від 05 січня 2021 року                                                                                   № 2351 

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 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості                                                М.Назар 

 

Перший заступник міського голови                                                      Р.Стасько 

Нач. юридичного відділу                                                                        М.Михайлишин 

Нач. загального відділу                                                                           М.Яцик 

Секретар ради                                                                                          Р.Іванюк 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

 

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». 

  

           1. Суб’єктом подання проєкту рішення  Бурштинської міської ради  на чергове 

засідання міської  ради є відділ економіки і промисловості  міської ради. 

  2. Розробником проекту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного 

проєкту  рішення є начальник відділу економіки і промисловості Марія Назар. 

            3.  Обгрунтування прийняття рішення.  

Реалізація державної регуляторної політики Бурштинською міською радою має 

здійснюватись у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття 

виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, 

спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та 

влади. 

Проєкт рішення розроблено відповідно до ч.1 статті 31 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанови Кабінету 

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

вдосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого 

самоврядування»,  керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

  Реалізація проєкту рішення передбачає додержання вимог органом місцевого 

самоврядування щодо реалізації покладених повноважень у здійсненні державної 

регуляторної політики шляхом  створення постійної комісії з питань реалізації державної 

регуляторної політики. 

Відповідно до ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в 

сфері господарської діяльності»  кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд 

до міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання 

висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.  

Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо 

регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та 

підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для 

підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо 

удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.  

Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу 

передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить 

супроводження розгляду проекту регуляторного акта у міській раді. 

З огляду на вищевикладене, вирішення проблем неможливе за допомогою ринкових 

механізмів або чинних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами 

місцевого самоврядування з метою можливості виконання заходів передбачених Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». 

Реалізація рішення не потребує додаткових матеріальних витрат. 

4. Прийняття даного рішення сприятиме упорядкування нормативно-правової 

бази щодо здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами 

місцевого самоврядування. 

 

 Начальник відділу економіки і промисловості                                                      Марія Назар  

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#n49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#n82

