
_  •••Висновки та пропозиції
постійної депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення № 1641

Проект №1641 «Про тимчасове припинення надання дозволів на розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
Бурш тинської м іської ради» не набрав необхідної кількості голосів. ^  ^
Голова комісії Рик

Протокол комісії з питань бюджету та економічного розвитку № 18 від 
08.07.2019р.

ВИСНОВОК ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
постійної комісії Бурш тинської м іської ради 

з питань законності та етики з приводу розгляду проекту рішення

м. Бурштин

Про тимчасове припинення надання дозволів на розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
Бурштинської міської ради, для подальшого подання на розгляд та 
затвердження сесії.

16.07.2019 року 

Проект №1641:

Пропозиції:



Висновки та рекомендації

Постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури та житлово- 
комунального господарства по проекту рішення винесеного на розгляд чергової сесії 
міської ради сьомого скликання.

Про тимчасове припинення надання дозволів на розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території Бурштинської міської ради (Проект 
№ 1641).

Комісія не підтримує проект рішення, оскільки даним проектом рішення передбачається 
розроблення та подання на розгляд ради проекту рішення (регуляторного акту) про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території Бурштинської міської ради, а рішенням міської ради від 29.09.2017 
№ 11/36-17 «Про затвердження «Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльності в м.Бурштин та с.Вигівка»» затверджено такий 
Порядок. Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності в м.Бурштин та с.Вигівка розроблене відповідно до вимог ч. 4 
ст. 28 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 
244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності. Рішення міської ради від 29.09.2017 № 11/36-17 «Про 
затвердження «Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності в м.Бурштин та с.Вигівка»» було прийнято як регуляторний 
акт і внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 
міської ради у 2017 році (рішення міської ради від 29.09.2017 № 05/36-17 «Про внесення 
змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської 
ради у 2017 році») та є погодженим Івано-Франківським обласним територіальним 
відділенням Антимонопольного комітету України (вих. лист від 05.05.2017 № 01.1- 
16/393).

Комісія рекомендує сектору містобудування та архітектури міської ради розробити 
комплексну схему розміщення малих архітектурних форм.

Голова комісії

р

Попик Т. Д.

Протокол № 9 від 11.07.2019 р.



Додаткові рекомендації до проекту рішення ради № 1641 від 20.06.2019 року «Про 
тимчасове припинення надання дозволів на розміщення ТС для провадження 

підприємницької діяльності на території Ьурштинської міської ради.»

Даним проектом рішення пропонується змінити порядок розміщення ТС, змінити 
умови розгляду заяв на розміщення ТС, встановити тимчасові обмеження щодо 
розміщення ТС.

Тобто, автори проекту пропонують міській раді, як регуляторному органу, 
здійснити регулювання, що матиме вплив на розвиток та діяльність малого 
підприємництва на території Бурштинської міської ради, а тому проект № 1641 містить 
ознаки регуляторного акта.

Тому рекомендую авторам проекту розробити ( за підтримки відділу економіки і 
промисловості та сектору містобудування та архітектури ) та подати на розгляд і 
обговорення громадськості Аналіз регуляторного впливу разом із Тестом малого 
підприємництва (М-тестом) відповідно до ЗУ «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності».

З метою здійснення контролю дизайну архітектурного середовища та благоустрою 
міста, доцільним буде сектору містобудування та архітектури подати одночасно із 
Порядком розміщення ТС на території Бурштинської міської ради, проект рішення про 
розроблення комплексної схеми розміщення ТС в межах м.Бурштин та с.Вигівка.

Головний спеціаліст 

юридичного відділу Михайлишин М. Я.


