
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 02 березня 2021 року                                                                                      № 05/9-21 

м.Бурштин 

  

 

Про внесення змін до Плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради  

від 11.12.2020 № 05/2-20 

 

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

сфері господарської діяльності», відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком підготовки та прийняття регуляторних актів міською 

радою та виконавчим комітетом, затвердженим рішенням міської ради № 21/21-16 від 23 

грудня 2016 року (із змінами), міська рада 
 

вирішила: 
 

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

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням міської 

ради від 11.12.2020  № 05/2-20. 

1.1. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік, відповідно до додатку. 

2. Організаційному відділу міської ради забезпечити оприлюднення інформації 

відповідно до пункту 1 даного рішення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет. 

3. Координацію роботи щодо даного рішення доручити начальнику відділу економіки і 

промисловості виконавчого органу міської ради Марії Назар. 

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

голови Ростислава Стаська.  

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток  

до рішення міської ради  
від 02.03.2021 № 05/9-21 

 

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів  

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік  

 

 

№ 

з/п 
Вид та назва проекту Ціль прийняття 

Термін 

підготовки 

проекту 

Органи та 

підрозділи, 

відповідальні 

за розроблення 

проекту 

1. Про встановлення місцевих 

податків і зборів на 

території Бурштинської 

міської територіальної 

громади  

Забезпечення 

дохідної частини 

бюджету міської 

територіальної 

громади, 

упорядкування 

нормативно - правої 

бази  

 

березень-

червень 

Фінансовий 

відділ  

2 «Про затвердження 

Положення про оренду 

комунальної майна 

Бурштинської 

територіальної громади та 

забезпечення відносин у 

сфері оренди комунального 

майна» 

Врегулювання 

правових, 

економічних та 

організаційних 

відносин, пов’язаних 

з передачею в оренду 

майна, що перебуває 

в комунальній 

власності 

березень-

травень 

Сектор 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

3 «Про затвердження правил 

благоустрою, забезпечення 

чистоти та порядку на 

території населених 

пунктів Бурштинської 

територіальної громади» 

Формування 

сприятливого для 

життєдіяльності 

людини середовища, 

покращення 

санітарного стану, 

збереження об’єктів 

та елементів 

благоустрою у 

населених пунктах 

березень-

травень 

Сектор 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

  

 

 

 

Секретар ради                                                                                      Роман Іванюк 

 

 

 


