
План-графік відстеження результативності  регуляторних актів, прийнятих міською радою, 

 її виконавчим комітетом на 2017 рік 

 

 
 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Суб’єкт 

прийняття 

Дата 

прийняття, 

номер 

Тип відстеження та час його 

проведення 

Строк 

оприлюдне

ння 

базове 

 

повторне 

 

періодичне 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.10.2013 р. № 1231-38 "Про Положення "Про 

пайову участь замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста"" 

МР 28.01.2016р. 

№ 26 

 лютий - 

березень 

 березень 

2.  

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

05.04.2012 р. № 697-22 "Про Положення "Про 

пайову участь замовників будівництва 

(забудівників) мікрорайону в межах вулиць 

Бельведерська - П. Орлика - Короля Данила і 

№4 на вул. Хіміків - Тролейбусна у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної 

інфраструктури міста"" 

МР 28.01.2016р. 

№ 27 

 лютий - 

березень 

 березень 

3.  Про Положення "Про комісію з питань 

визначення пайової участі замовників 

будівництва у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури 

міста" 

МР 28.01.2016р. 

№ 28 

 лютий - 

березень 

 березень 

4.  Про внесення змін в Положення про оренду 

земельних ділянок комунальної власності у м. 

Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45 

сесії міської ради від 19.06.2014 року № 1446-45 

МР 28.01.2016р. 

№ 41 

 лютий - 

березень 

 березень 
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5.  Про надання пільг зі сплати земельного податку 

в 2016 році 

МР 28.01.2016р. 

№ 42 

 лютий - 

березень 

 березень 

6.  Про внесення змін в додаток 4 до Положення 

про оренду земельних ділянок комунальної 

власності у м. Івано-Франківську,затвердженого 

рішенням 45 сесії міської ради від 19.06.2014 

року № 1446-45 

МР 11.03.2016р. 

№ 80 

 квітень-

травень 

 травень 

7.  Про затвердження тарифу на доставку померлих 

на судмедекспертизу 

МВК 17.03.2016р. 

№ 197 

.  квітень-

травень 

 травень 

8.  Про затвердження калькуляцій на завезення 

матеріалів для установки намогильної споруди 

та влаштування квітника на місці подвійного 

поховання на кладовищі в с. Чукалівка 

МВК 08.04.2016р. 

№ 221 

 травень-

червень 

 червень 

9.  Про тарифи на ритуальні послуги, пов'язані з 

похованням 

МВК 08.04.2016р. 

№ 222 

 травень-

червень 

 червень 

10.  Про запровадження мораторію на будівництво 

нових та реконструкцію існуючих будівель і 

споруд в межах визначеної історико-

архітектурної заповідної території міста Івано-

Франківська 

МР 26.04.2016р. 

№ 13 

 травень-

червень 

 червень 

11.  Про затвердження схеми розміщення 

дрібнороздрібної торгівлі м. Івано-Франківська 

на 2016 рік  

МВК 27.04.2016р. 

№ 303 

 травень-

червень 

 червень 

12.  Про внесення змін в Порядок розміщення 

зовнішньої реклами в м. Івано-Франківську 

МВК 19.05.2016р. 

№ 360 

 червень - 

липень 

 липень 

13.  Про затвердження концептуальної схеми 

реконструкції території парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г.Шевченка  

МВК 09.06.2016р. 

№ 396 

 липень- 

серпень 

 серпень 

14.  Про затвердження Порядку проведення МВК 09.06.2016р. . липень-  серпень 
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конкурсу з визначення операторів паркування в 

місті Івано-Франківську 

№ 403 серпень 

15.  Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 08.04.2016 року № 222 

МВК 23.06.2016р. 

№ 422 

 липень- 

серпень 

 серпень 

16.  Про внесення змін до Положення про тимчасове 

користування окремими елементами 

благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, літніх 

торгових майданчиків та збірно-розбірних 

металевих гаражів 

МР 08.07.2016р. 

№ 201 

 серпень- 

вересень 

 вересень 

17.  Про затвердження нової редакції Порядку 

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. 

Івано-Франківську 

МР 08.07.2016р. 

№ 203 

 серпень-

вересень 

 вересень 

18.  Про встановлення ставок земельного податку на 

2017 рік 

МР 08.07.2016р. 

№ 213 

 серпень-

вересень 

 вересень 

19.  Про внесення змін до Положення про оренду 

земельних ділянок комунальної власності у м. 

Івано-Франківську 

МР 08.07.2016р. 

№ 214 

 серпень-

вересень 

 вересень 

20.  Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель м. Івано-

Франківська 

МР 08.07.2016р. 

№ 215 

 серпень-

вересень 

 вересень 

21.  Про затвердження Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарок на території 

м. Івано-Франківська 

МВК 04.08.2016р. 

№ 529 

 вересень- 

жовтень 

 жовтень 

22.  Про проведення інвестиційного конкурсу на 

участь у будівництві житлового будинку в 

МВК 01.09.2016р. 

№583 

 жовтень- 

листопад 

 листопад 
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* МР – міська рада * МВК – міський виконавчий комітет 

Начальник відділу промисловості  

та розвитку підприємництва                        Володимир Устинський 

мікрорайоні № 4 на вул. Хіміків-Тролейбусна 

для забезпечення житлом учасників АТО 

23.  Про внесення змін до Положення про комісію з 

визначення збитків та відшкодування 

територіальній громаді м. Івано-Франківська 

збитків, заподіяних внаслідок використання 

земельних ділянок комунальної власності з 

порушенням законодавства 

МВК 06.10.2016р. 

№ 666 

 листопад- 

грудень 

 грудень 

24.  Про затвердження Положення про надання 

платних послуг закладами культури м. Івано-

Франківська  

МВК 20.10.2016р. 

№ 689 

 листопад- 

грудень 

 грудень 

25.  Про внесення змін до Положення про тимчасове 

користування окремими елементами 

благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, літніх 

торгових майданчиків та збірно-розбірних 

металевих гаражів 

МР 21.10.2016р. 

№ 229 

 листопад-

грудень 

 грудень 

26.  Про затвердження Порядку розміщення 

торгових майданчиків в м. Івано-Франківську 

МВК 03.11.2016р. 

№ 749 

 грудень- 

січень 

 січень 

27.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.01.2011р. № 22-V  

МР 22.12.2016р. 

№ 335 

 січень- 

лютий 

 лютий 

28.  Про надання пільг зі сплати земельного податку 

в 2017 році 

МР 22.12.2016р. 

№ 360 

 січень-

лютий 

 лютий 
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