
№ 

з/п 

План-графік відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом на 2020 рік 

Назва регуляторного акта Розробник Регуляторний 

орган 

Дата 

прийняття, 

номер 

Тип відстеження та час його 

проведення  

Строк 

оприлюднення 

Базове Повторне Періодичне 

1.  Про затвердження схеми 

розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг на 

2019 рік 

Управління 

економічного та 

інтеграційного 

розвитку 

ВК 

від 

14.03.2020р.  

№ 302 

 березень 

2020р. 

 березень 

2020р. 

2.  

Про коригування тарифу на 

доставку померлих на 

судмедекспертизу 

Департамент 

житлової, 

комунальної 

політики та 

благоустрою  

ВК 

від 

04.04.2020р.  

№ 388 

 квітень 

2020р. 

 квітень 

2020р. 

3.  Про тарифи на проїзд у міському 

пасажирському транспорті 

загального користування 

Управління 

транспорту і 

звязку 

ВК 

від 

04.04.2020р.  

№ 406 

 квітень 

2020р. 

 квітень 

2020р. 

4.  Про затвердження Порядку про 

організацію створення, 

оновлення, перевірки топографо-

геодезичних зйомок, 

впорядкування геодезичних 

розбивок і контрольно-

виконавчих зйомок інженерних 

мереж та споруд, а також 

створення єдиної цифрової 

топографічної основи в М 1:500 

на території Івано-Франківської 

міської ради 

Управління 

архітектури 

дизайну та 

містобудівної 

діяльності 

івано-

франківської 

міської ради* 

ВК 

від 

18.04.2020р.  

№ 480 

 квітень 

2020р. 

 квітень 

2020р. 

5.  Про внесення змін до 

«Положення про здійснення 

самоврядного контролю за 

Департамент 

комунальних 

ресурсів 

МР 

від 

07.06.2020р.  

№ 141-26 

 червень 

2020р. 

 червень 

2020р. 



використанням та охороною 

земель у м.Івано-Франківську», 

затвердженого рішенням Івано-

Франківської міської ради  від 

28.08.2014р №1508-47 із змінами 

затвердженими сесією міської 

ради №6411 від 15.03.2017р.  

6.  Про внесення змін у додаток 3 

рішення міської ради від 

21.06.2018р. №172-20 «Про 

встановлення місцевих податків і 

зборів на території м.Івано-

Франківська 

Управління 

економічного та 

інтеграційного 

розвитку 

МР 

від 

07.06.2020р.  

№ 107-26 

 червень 

2020р. 

 червень 

2020р. 

7.  Про встановлення ставок та пільг 

зі сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2020 рік 

Управління 

економічного та 

інтеграційного 

розвитку 

МР 

від 

07.06.2020р.  

№ 108-26 

 січень 

2021р. 

 січень 2021р. 

8.  Про затвердження Порядку 

передачі у власність та 

користування земельних ділянок 

комунальної власності у м.Івано-

Франківську 

Департамент 

комунальних 

ресурсів 

МР 

від 

27.06.2020р.  

№ 148-27 

 січень 

2021р. 

 січень 2021р. 

9.  Про встановлення ставок і пільг зі 

сплати земельного податку в 2020 

році 

Департамент 

комунальних 

ресурсів 

МР 

від 

27.06.2020р.  

№ 147-27 

 січень 

2021р. 

 січень 2021р. 

10.  

Про затвердження нової редакції 

Порядку розміщення зовнішньої 

реклами в м.Івано-Франківську 

Управлінням 

архітектури, 

дизайну та 

містобудівної 

діяльності 

Івано-

Франківської 

міської ради 

ВК 

від 

08.10.2020р.  

№ 1194 

 жовтень 

2020р. 

 жовтень 

2020р. 



11.  Про затвердження «Правил 

приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення 

міста Івано-Франківська» 

КП «Івано-

Франківськводо

екотехпром» 

ВК 

від 

08.10.2020р.  

№ 1200 

 жовтень 

2020р. 

 жовтень 

2020р. 

12.  Про внесення змін у додаток до 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.12.2018р. 

№1432 

Управління 

транспорту і 

зв’язку 

ВК 

від 

08.08.2020р.  

№ 932 

 серпень 

2020р. 

 серпень 

2020р. 

13.  
Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 17.08.2017р. № 611 

Департамент 

культури Івано-

Франківської 

міської ради 

ВК 

від 

14.11.2020р.  

№ 1339 

 листопад 

2020р. 

 листопад 

2020р. 

14.  Про затвердження Переліку і 

тарифів на платні медичні 

послуги комунальних 

некомерційних підприємств 

охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради 

Управління 

охорони 

здоров’я Івано-

Франківської 

міської ради 

ВК 
 від 

26.12.2020р. 

 грудень 

2020р. 

 грудень 

2020р. 

 


