
Проект рішення 

від 24.04.18р.                                                                                                          № 1110 

 

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 року, керуючись ст.25, 42, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації 

комісії земельної та з питань екології, 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 

27.12.17р. № 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 голову комісії земельної та з питань екології І.З.Карвацького. 

 

 

Міський голова                                                                                        Р.Джура 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Б.Рибчук 

 

Перший заступник міського голови                                                      В.Гулик 

 

Нач. юридичного відділу                                                                        В.Данилюк                             

 

Нач. фінансового відділу                                                                         О.Петровська 

 

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості                                               М.Назар 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 

до рішення міської ради 

_____________________ 

 

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 

підготовки 

регулятор- 

ного акту 

Органи та 

підрозділи, 

відповідальні за 

розроблення 

проекту  

1. Внесення змін 

до рішення від 

24.06.2016р 

№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 

законодавств

а 

травень Фінансовий 

відділ 

 

 

Секретар міської ради                                                                                           Б.Рибчук 


