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

комітетом на 2019 рік 
 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Розробник Регуляторний 

орган 

Дата 

прийняття, 

номер 

Тип відстеження та час 

його проведення  

Строк 

оприлюднення 

Баз

ове 

Повторне Періо

дичне 

1.  «Про встановлення ставок 

земельного податку на 2018 

рік» 

Управління 

земельних 

відносин 

МР від 20.06.2017р.  

№ 186-13 

 Січень  

 

 Січень  

 

2.  

Про встановлення тарифів на 

послуги з користування 

громадськими вбиральнями 

Департамент 

житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою 

ВК 
від 01.02.2018р.  

№ 112 

 Лютий  Лютий 

3.  Про заборону в’їзду 

вантажних транспортних 

засобів у м. Івано-Франківськ 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

ВК 
від 07.03.2018р.  

№ 259 

 Березень   Березень  

4.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 30.01.2017р. №44 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

ВК 
від 22.02.2018р.  

№ 198 

 Лютий-

березень 

 Лютий-

березень 

5.  Про тарифи на послуги з 

користування майданчиками 

для платного паркування 

транспортних засобів 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

ВК 
від 

07.03.2018р.  №

 258 

 Березень   Березень  

6.  Про затвердження схеми 

розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг 

на 2018 рік 

Управління 

економічного 

та 

інтеграційного 

розвитку 

ВК від 

01.03.2018р.  №

 233 

 Березень  Березень 

7.  Про тарифи на проїзд у 

міському пасажирському 

транспорті загального 

користування 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

ВК 

2017 

від 

22.03.2018р.  №

 296 

 Березень-

квітень 

 Березень-

квітень 



8.  Про затвердження порядку 

продажу земельних ділянок 

(прав на них) комунальної 

власності територіальної 

громади м.Івано-Франківськ 

Департамент 

комунальних 

ресурсів Івано-

Франківської 

міської 

МР від 

02.05.2018р.  №

 132-19 

 Травень  Травень 

9.  Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з 

визнечення операторів 

пракування в місту Івано-

Франківську 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

ВК від 

12.07.2018р.  №

 752 

 Липень-

серпень 

 Липень-

серпень 

10.  

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного 

податку на 2019 рік 

Управління 

земельних 

ресурсів 

Департамент 

комунальних 

ресурсів 

МР 
від 

21.06.2018р.  №

 208-20 

 Червень-

липень 

 Червень-

липень 

11.  Про встановлення ставок 

податку  

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

Управління 

економічного та 

інтеграційного 

розвитку 

МР 
від 

21.06.2018р.  №

 174-20 

 Червень-

липень 

 Червень-

липень 

12.  
Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

м.Івано-Франківська 

Управління 

економічного та 

інтеграційного 

розвитку 

МР 
від 

21.06.2018р.  №

 172-20 

 Червень-

липень 

 Червень-

липень 

13.  Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 07.03.2018р.  № 258 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

ВК 
від 05.09.2018р.  

№ 966 

 Вересень  Вересень 

14.  Про внесення змін до 

нормативних актів з питань 

приватизації об’єктів 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Івано-Франківська 

Департамент 

комунальних 

ресурсів 

МР  

 Грудень  Грудень 



15.  Про затвердження умов 

інвестиційного конкурсу  по 

залученню інвестора до 

інвестиційного проекту 

«Будівництво тенісних кортів 

з адміністративно-побутовим 

будинком на вулиці Гетьмана 

Мазепи в м.Івано-Франківську 

Управління 

капітального 

будівництва 

ВК  

 Грудень  Грудень 

16.  Про тарифи на послуги з 

користування майданчиками 

для платного паркування 

транспортних засобів 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

ВК  

 Грудень  Грудень 

 

 

МР* - Івано-Франківська міська рада. ВК*- виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

 

 

Начальник відділу промисловості та розвитку підприємництва       В.Устинський 


