
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання постійної комісії Бурштинської міської ради 

з питань реалізації державної регуляторної політики 

18.11.2019 року 

Бурштинська міська рада 

 

Всього членів комісії: 9 (відповідно до рішення міської ради від 20.12.2018 року 

№26/65 – 18). 

 

Присутні: 

1. Дулик І.О. - депутат міської ради, заступник голів комісії.         ______________ 

2. Шкарпович М. В. - депутат міської ради , секретар комісії.        ______________ 

3. Сенчина Т.М. - депутат міської ради, член комісії.                       ______________ 

4. Котів В.В. - депутат міської ради, член комісії.                             ______________ 

5. Бублінський В.В. - депутат міської ради, член комісії.                 ______________ 

 

Запрошені: 

1. Кунів Ірина – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради. 

2. Копаниця Володимир –  начальник земельно-екологічного відділу  

3. Назар Марія – начальник відділу економіки та промисловості.  

4. Александрів Олена . – начальник організаційного  відділу. 

5. Мельник Іван – головний спеціаліст юридичного відділу. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд проекту регуляторного акта «Про затвердження Регламенту відділу     

«Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради». 

2. Про розгляд проекту «Про затвердження Положення Про порядок проведення земельних 

аукціонів на території Бурштинської міської ради». 

3. Про розгляд проекту  «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території Бурштинської міської ради в новій 

редакції» 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд проекту регуляторного акта «Про затвердження 

Регламенту відділу « Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської 

ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шкарпович Микола -   ознайомив присутніх з проектом регуляторного акту «Про 

затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради» та надав слово для доповіді автору проекту – начальнику 

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради Кунів Ірина 

 

Кунів Ірина – повідомила присутніх, що даний проект регуляторного акту розроблений 

відділом «Центр надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради; що 



додаток 1 до даного проекту – це Регламент відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради; що аналіз регуляторного акту Проекту рішення сесії 

міської ради  «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради» розроблено з дотриманням вимог Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з 

урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308; що проект даного 

регуляторного акту було розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради 28 

березня 2019 року, зауважень та пропозицій до проекту від фізичних та юридичних осіб не 

надходило, а також даний проект в березні поточного року відправлений до Державної 

регуляторної служби для погодження, звідки повернувся з зауваженнями та пропозиціями, 

котрі були виправлені та доповненні. 

 

Сенчина Тетяна – задала питання щодо визначення проблем, які передбачається 

розв’язати шляхом державного регулювання. 

 

Шкарпович Микола – запропонував, узагальнюючи все вище сказане та враховуючи, що 

запропонований проект регуляторного акту відповідає ст.ст. 4,8 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготувати 

експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту. 

 

Дулик Ігор  – поставив на голосування дану пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5; проти – 0; утримались – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: підготувати експертний висновок щодо проекту регуляторного акту «Про 

затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради». 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд проекту «Про затвердження Положення Про порядок 

проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Копаниця Володимир – повідомив присутніх, що даний проект регуляторного акту 

розроблений земельно-екологічним відділом Бурштинської міської ради; що аналіз 

регуляторного акту Проекту рішення сесії міської ради  «Про розгляд проекту «Про 

затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на території Бурштинської 

міської ради» розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2004 року № 308. 

 

Дулик Ігор  - запропонував, узагальнюючи все вище сказане та враховуючи, що 

запропонований проект регуляторного акту відповідає ст.ст. 4,8 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготувати 

експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту. 

 

Дулик Ігор  – поставив на голосування дану пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5;  проти – 0; утримались – 0. 

 



СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд проекту «Про затвердження Положення Про порядок 

проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Копаниця Володимир – повідомив присутніх, що даний проект регуляторного акту 

розроблений земельно-екологічний відділом Бурштинської міської ради; що аналіз 

регуляторного акту Проекту рішення сесії міської ради  «Про розгляд проекту «Про 

затвердження Положення Про порядок проведення земельних аукціонів на території Бурштинської 

міської ради», розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2004 року № 308. 

 

Дулик Ігор  – поставив на голосування дану пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 5     ; проти – 0; утримались – 0. 

 

 

 

 

 

 

  

  Протокол вів                                                                           Микола Шкарпович 

 

 Заступник  голови комісії                                                        Ігор Дулик               

  


