
Проєкт рішення 

від 09.12.21.                                                                                                            № 3637     

Про затвердження Плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів 
Бурштинської міської територіальної громади
на 2022 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  із  змінами,  затвердженим  рішенням  Бурштинської  міської  ради
№21/21-16 від 23 грудня 2016 року, міська рада 

вирішила:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської
міської територіальної громади на 2022 рік (додається).

2.  Структурним  підрозділам  та  відділам   міської  ради  проводити  діяльність  з
підготовки  проектів  регуляторних  актів,  згідно  затвердженого  плану.  У разі  необхідності
підготовки проектів позапланових актів, повідомляти відділ економіки і промисловості для
внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3. Структурним підрозділам та відділам  міської ради, відповідальними за розроблення
регуляторних актів:

3.1.  систематично  проводити  аналізи  регуляторного  впливу  актів  згідно  строків  їх
затвердження;

3.2. проводити відстеження результативності затверджених регуляторних актів, згідно
графіку із залученням незалежних компетентних органів у встановлені строки.

4. Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики міської ради забезпечити
оприлюднення інформації  згідно п.1 даного рішення на офіційній сторінці  міської  ради в
мережі Інтернет.

5. Координацію роботи щодо даного рішення доручити начальнику відділу економіки і
промисловості виконавчого органу міської ради Марії Назар. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського
голови Ростислава Стаська. 

Міський голова                                                                                           Василь АНДРІЄШИН



Автор проекту:
Начальник відділу економіки і промисловості                                         М.Назар

Погоджено:

Перший заст. міського голови                                                                    Р.Стасько 

Нач.юридичного відділу                                                                             М.Михайлишин

Нач. відділу ЖКГ та обліку ком.майна                                                      І.Герт

Секретар ради                                                                                              Р.Іванюк
 
 



                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
         рішення  міської ради 

                                                                                                                           від _____  № ______ 

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК

№
з/п

Вид та назва проекту Ціль прийняття Термін
підготовки

проекту

Органи та 
підрозділи,
відповідальні
за 
розроблення
проекту

1. Про затвердження 
правил благоустрою, 
забезпечення чистоти
та порядку на 
території населених 
пунктів Бурштинської
територіальної 
громади»

Формування
сприятливого для
життєдіяльності
людини 
середовища,
покращення
санітарного 
стану, 
збереження 
об’єктів
та елементів
благоустрою у
населених 
пунктах

травень відділ ЖКГ та 
обліку 
комунального 
майна

2. Про затвердження 
Положення про 
оренду комунальної 
майна
Бурштинської 
територіальної 
громади та 
забезпечення 
відносин у сфері 
оренди комунального
майна»

Врегулювання
правових,економі
чних та 
організаційних
відносин, 
пов’язаних
з передачею в 
оренду
майна, що 
перебуває
в комунальній
власності

травень відділ ЖКГ та 
обліку 
комунального 
майна

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Бурштинської міської ради

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Бурштинської міської територіальної громади ради на 2022 рік»

           1.  Суб’єктом  подання  проєкту  рішення   Бурштинської  міської  ради   «Про
затвердження  Плану  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних  актів  Бурштинської
міської 
територіальної громади на 2022 рік» на чергове засідання міської ради є відділ економіки і
промисловості  міської ради.

  2.   Розробником проекту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного
проєкту  рішення є начальник відділу економіки і промисловості Назар Марія Степанівна.

            3.  Обгрунтування прийняття рішення. 
Реалізація  державної  регуляторної  політики  Бурштинською  міською  радою  має

здійснюватись  у  відповідності  до  завдань,  визначених  Законом  України  «Про  засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття
виважених  рішень  з  урахуванням  максимально  можливих  позитивних  результатів,
спрямованих  на  забезпечення  балансу  інтересів  суб’єктів  господарювання,  громадян  та
влади.

Проект  рішення  розроблено  відповідно  до  статті 7  Закону  України  «Про  засади
державної  регуляторної  політики  в  сфері  господарської  діяльності»,  керуючись   Законом
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  відповідно  до   Регламенту  роботи
Бурштинської  міської  ради  та  на  підставі  пропозицій  наданих  виконавчими  органами
Бурштинської міської ради.

Термін дії Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської
міської територіальної громади на 2022 рік розрахований на один рік.

Реалізація  проекту  рішення  передбачає  додержання  посадовими  особами  органів
місцевого  самоврядування  необхідної  регуляторної  процедури  при  розробці  нових
регуляторних актів та внесення змін до чинних регуляторних актів.

З огляду на вищевикладене, вирішення проблем неможливе за допомогою ринкових
механізмів  або  чинних  актів,  та  потребує  негайного  правового  врегулювання  органами
місцевого  самоврядування  з  метою можливості  виконання  заходів  передбачених  Законом
України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Реалізація рішення не потребує додаткових матеріальних витрат.
На  вимогу  статей  7  та  13  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної

політики  в  сфері  господарської  діяльності»  затверджений  План  діяльності  з  підготовки
проектів  регуляторних  актів  Бурштинської  міської  територіальної  громади  на  2022 рік,
оприлюднюється  шляхом  розміщення  плану,  змін  до  нього  на  офіційній  сторінці
відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет,  не пізніш як у десятиденний строк
після їх затвердження. 
 

4. Прийняття даного рішення сприятиме упорядкування нормативно-правової бази. 
За потреби протягом року  вноситься зміни до заходів Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік. 



 Начальник відділу економіки і промисловості                                                    Марія НАЗАР

 
 


