
                                                                                            
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 липня 2019 року                                                                                             № 02/77-19 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін до Плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  

Бурштинської міської ради на 2019 рік 

 

           На виконання ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком підготовки та прийняття регуляторних актів 

міською радою та виконавчим комітетом, затвердженим рішенням міської ради від                        

23 грудня 2016 року №21/21-16,  врахувавши рекомендації  постійної депутатської комісії 

з питань законності та етики, міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік, затвердженого рішенням міської ради від 

28.11.2018 року №09/62-18  «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2019 рік». 

 

1.1. Доповнити  План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 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 даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Гулика. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Роксолана Джура 

 

 



 

         Додаток  

                  до рішення  міської ради  

                                                                                                              від 26.07.2019 № 02/77 -19 

  

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ 

У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК  

 

 

№ 

з/п 

Вид та назва проекту Ціль прийняття Термін 

підготовки 

проекту 

Органи та 

підрозділи, 

відповідальні 

за 

розроблення 

проекту 

 

1. Про затвердження 

Положення про 

конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної 

діяльності у сфері оцінки 

землі на території 

Бурштинської міської ради 

 

Впорядкування 

вибору суб’єктів 

оціночної діяльності 

на конкурентних 

засадах 

вересень Земельно-

екологічний 

відділ 

2. Про затвердження 

Положення про порядок 

проведення земельних 

аукціонів на території 

Бурштинської міської ради 

 

Впорядкування 

продажу земельних 

ділянок  на 

конкурентних засадах  

вересень Земельно-

екологічний 

відділ 

3. Про затвердження 

Положення про порядок 

розміщення тимчасових 

споруд для здійснення 

підприємницької діяльності 

в м.Бурштин та с.Вигівка в 

новій редакції 

Впорядкування 

розміщення 

тимчасових споруд, 

приведення 

нормативно-

правового акту у 

відповідність до 

Закону України «Про 

засади державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності» 

 

вересень Сектор 

містобудування 

та архітектури  

  

 

 

Секретар ради                                                                                                Богдан Рибчук 


