
Проєкт рішення  

 

від 12 квітня 2021 року                                                                                        №2681 

 

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 року №05/2-20. 

1.1. Доповнити  План 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 заборони 

продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами 

господарювання незалежно від 

форм власності (крім закладів 

ресторанного господарства) в 

період з 22.00 до 10.00 годин на 

території Бурштинської міської 

територіальної громади  

Мінімізація 

соціального, 

екологічного та 

економічного 

впливу 

алкоголізму на 

суспільство 

Травень 

червень 

Юридичний 

відділ  

 

2. Організаційному відділу міської ради забезпечити оприлюднення інформації 

згідно п.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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості:                                                М.Назар 

 

 

Перший заступник міського голови                                                        Р.Стасько 12.04. 

 

Юридичний відділ                                                                                    А.Пергельський 09.04. 

 

Нач. фінансового відділу                                                                         О.Петровська 12.04. 

 

Нач. загального відділу                                                                            М.Яцик 12.04. 

 

Секретар ради                                                                                            Р.Іванюк 12.04. 

  

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

 

«Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням міської 

ради від 11.12.2020 року №05/2-20» 

 

  «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік». 

   
  1. Суб’єктом подання проекту рішення  Бурштинської міської ради  «Про внесення 

змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 

№05/2-20» на чергове засідання міської ради є відділ економіки і промисловості  міської 

ради. 

 

  2. Розробником проекту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного 

проекту рішення є начальник відділу економіки і промисловості Назар Марія Степанівна. 

 

   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. 

Проект рішення розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до  Регламенту роботи 

Бурштинської міської ради та на підставі пропозицій наданих виконавчими органами 

Бурштинської міської ради. 

Реалізація проекту рішення передбачає додержання посадовими особами органів 

місцевого самоврядування необхідної регуляторної процедури при розробці нових 

регуляторних актів та внесення змін до чинних регуляторних актів. 

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». 

 

4. Прийняття даного рішення сприятиме упорядкування нормативно-правової бази, а 

також  покращить забезпечення  дохідної  частини бюджету міської територіальної 

громади. 

 

 

 

 

 Начальник відділу економіки і промисловості                                                    Марія Назар 

 

 


