
ПРОЕКТ 

рішення  Бурштинської міської ради   Івано – Франківської області 

 

Від __________                          м.Бурштин                                       №1366 

 

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 року  

 

З метою реалізації покладених на міську раду Законом «Про  засади  державної  регуляторної 

політики у  сфері господарської  діяльності» повноважень у здійсненні державної регуляторної 

політики,  упорядкування нормативних документів у відповідність до діючого законодавства, 

враховуючи рекомендації сектору Державної регуляторної служби в Івано – Франківській 

області,  відповідно до  ч.6 ст.8, ч.1 ст.31 Закону України «Про  засади  державної  

регуляторної політики у  сфері господарської  діяльності» № 1160-ІV від 11.09.2003 року,  ч.1-

3 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись ст.ст. 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

1 .  Внести зміни в розділі І:  

додати  абзац 12 такого змісту: 

Відповідальна постійна комісія – постійна комісія Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області з питань реалізації державної регуляторної політики (Додаток 1) . 

2. Внести зміни в п.5.3 розділу V: 

після слів «підписується  розробником проекту регуляторного акта,» додати « керівником 

регуляторного органу». 

3. Пункт 5.6 розділу V вилучити та  змінити  нумерацію пунктів відповідно. 

4. В пп.5.8.1, 5.8.2, 5.8.6 п.5.8 розділу V після слів «відповідальної постійної комісії» додати «з 

питань реалізації державної регуляторної політики». 

5. 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 року додати Додаток 1 та викласти його в такій редакції: 

 

Додаток1 

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 року 

 

Склад постійної комісії Бурштинської міської ради Івано – Франківської області з питань реалізації 

державної регуляторної політики  (відповідальна постійна  комісія ради  ): 

- голова комісії законності та етики (Горват Л. І.) – голова комісії; 

- голова комісії бюджету та економічного  розвитку (Рик В. Л.); 

- голова земельної комісії та з питань екології ( Карвацький І. З.); 

- голова комісії з питань гуманітарної політики (Мазур І. М.); 

- голова  комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства ( Попик Т.Д.). 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії законності та етики  

Горвата Л. І. міського голову  Джуру Р.О. 

 

Міський голова                                                                                Роксолана Джура 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:                                                               

Спеціаліст І категорії юридичного відділу                                         М. Я. Михайлишин 

 

Погоджено: 

Начальник юридичного відділу                                                           В. Д. Данилюк 

 

Заступник міського голови                                                                    В. Р. Гулик 

 

 

Начальник відділу економіки та промисловості                               М. С. Назар 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Б. Б. Рибчук 

 

 


