
 

                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 08 грудня 2022 року                                                                                               № 01/41-22 

м.Бурштин 
 
«Про затвердження плану  

регуляторних актів на 2023 рік»  
 

 

Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності“, на виконання ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою 
та виконавчим комітетом, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради № 21/21-16 
від 23.12.2016 (зі змінами), враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії, 

Бурштинська міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити план прийняття регуляторних актів на 2023 рік (додається). 

2. Відділу цифрової трансформації та цифрової політики  міської ради  забезпечити 

оприлюднення інформації на офіційному інтернет-ресурсі Бурштинської міської ради. 

3. Керівникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради, відповідальних за 

розроблення регуляторних актів: 

- систематично проводити аналіз відстеження актів регуляторного впливу; 

- проводити відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до 

затверджених строків; 

- зазначені звіти подавати до управління економіки праці та інвестиційної діяльності 

не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення кожного кварталу. 

4. Координацію роботи покласти на управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності Бурштинської міської ради.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Романа Іванюка.  

 

 
 

Міський голова          Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                               рішення міської ради  

                                                                                                               від 08.12.2022 № 01/41-22 

 

 
ПЛАН  

ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ  

У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2023 РІК 

 
 

№ 

з/п 

Вид і назва проекту Мета Термін 

підготовки 

Відповідальний 

підрозділ 

1 Про затвердження 
правил благоутрою 

забезпечення чистоти та 

порядку населених 
пунктів Бурштинської 

територіальної громади 
(нова редакція) 

Формування 
сприятливого для 
життєдіяльності 

людини середовища, 
покращення 

санітарного стану, 
збереження об’єктів 
та елементів 

благоустрою у 
населених пунктах 

ІІ квартал 
2023 р. 

Відділ ЖКГ та 
обліку 

комунального 

майна 

2 Про затвердження 

нормативно-грошової 
оцінки земель 

населеного пункту 

Бурштин Івано-
Франківського району 

Івано-Франківської 
області 

Забезпечення 

дохідної частини 
бюджету міської 
територіальної 

громади 

І квартал 

2023 р. 

Земельно-

екологічний 
відділ 

3 Про затвердження 
Положення про порядок 

і правила розміщення на 
території м.Бурштин 

пересувних малих 
архітектурних форм та 
транспортних засобів 

для здійснення виїзної 
святкової торгівлі   

Забезпечення 
дохідної частини 

бюджету міської 
територіальної 

громади 

ІІ квартал 
2023 р. 

Управління 
економіки праці 

та інвестиційної 
діяльності 

 


