
План діяльності виконавчого комітету та Івано-Франківської міської ради з підготовки  

проектів регуляторних актів на 2018 рік 
 

 Назва проекту регуляторного 

акта 

Мета прийняття Термін 

підготовки 

Розробник проекту Підстава внесення в 

план 

1. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради 

1.  Про встановлення тарифів на 

послуги з користування 

громадськими вбиральнями 

Затвердження тарифів на послуги               

з користування громадськими 

вбиральнями 

І квартал  Департамент житлової, 

комунальної політики 

та благоустрою 

Рішення виконавчого 

комітету від 

07.12.2017р.  № 1111 

2.  Про затвердження Методики 

визначення відновної 

вартості зелених насаджень 

Затвердження порядку визначення 

відновної вартості зелених 

насаджень 

ІІ - ІІІ  

квартал  

Департамент житлової, 

комунальної політики 

та благоустрою 

Рішення виконавчого 

комітету від 

07.12.2017р.  № 1111 

 Про заборону в’їзду вантажних 

транспортних засобів у м. Івано-

Франківськ 

Метою прийняття рішення є 

забезпечення стабільної 

життєдіяльності міста, безпеки руху 

пішоходів, уникнення аварійних 

ситуацій та заторів громадського 

транспорту, збереження автомобільних 

доріг міста 

І квартал Управління транспорту та 

зв’язку 

Рішення виконавчого 

комітету від 

27.12.2017р.  № 1248 

 Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 30.01.2017р. №44 

Метою прийняття рішення є надання 

можливості для більшого розвитку 

перевізникам 

І квартал Управління транспорту та 

зв’язку 

Рішення виконавчого 

комітету від 

27.12.2017р.  № 1248 

 Про порядок справляння плати 

за проїзд у міському 

пасажирському автомобільному 

та електричному транспорті 

Івано-Франківська 

Врегулювання питань у сфері 

пасажирських перевезень в м.Івано-

Франківську 

І квартал Управління транспорту та 

зв’язку 

Рішення виконавчого 

комітету від 

27.12.2017р.  № 1248 

 Про затвердження видів, 

тарифів та вартості проїзних 

документів на проїзд у міському 

пасажирському транспорті 

Івано-Франківська 

Врегулювання питань у сфері 

пасажирських перевезень в м.Івано-

Франківську 

І квартал Управління транспорту та 

зв’язку 

Рішення виконавчого 

комітету від 

27.12.2017р.  № 1248 

2. Проекти рішень міської ради 

1.  Про внесення змін до 

нормативних актів з питань 

оренди об’єктів комунальної 

власності територіальної 

громади  

Приведення у відповідність з 

вимогами чинного законодавства, 

актуалізація орендних ставок за 

користування комунальним майном, 

впровадження сучасних методів 

І  

квартал 

Департамент комунальних 

ресурсів 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 



міста Івано-Франківська проведення конкурсів на право оренди 

комунального майна 

2.  Про затвердження проекту 

«Місто Івано-Франківськ. 

Історико-архітектурний 

опорний план» 

Вивчення, пошук та збереження 

об’єктів культурної спадщини. 

Встановлення режиму охорони. 

І квартал Департамент 

містобудування, 

архітектури та культурної 

спадщини 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 

3.  Про встановлення ставок 

земельного податку на 2019 рік 

Забезпечення надходжень до бюджету 

за користування земельними 

ділянками 

ІІ  

квартал  

Департамент комунальних 

ресурсів 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 

4.  Про встановлення ставок 

податку  

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

Встановлення ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території міста 

Івано-Франківська із врахуванням 

потреб територіальної громади міста 

ІІ  

квартал 

Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 

5.  Про надання пільг зі сплати 

земельного податку в 2019 році 

Надання суб’єктам господарювання 

пільг, 

передбачених чинним законодавством 

III квартал  Департамент 

комунальних 

ресурсів 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 

6.  Про визначення мінімальної 

суми орендного платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб 

на території м.Івано-

Франківська 

Затвердити розрахунок мінімальної 

суми орендного платежу за нерухоме 

майно фізичних осіб відповідно до 

чинного законодавства 

ІV квартал Управління економічного 

та інтеграційного 

розвитку 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 

7.  Про внесення змін до 

Положення «Про пайову участь 

замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста»»* 

Приведення у відповідність до діючого 

законодавства 

I - IV 

квартал 

2018 року 

Фінансове  

управління 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 

8.  Про внесення змін до 

Положення «Про комісію з 

питань визначення пайової 

участі замовників будівництва у 

створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури міста»* 

Приведення у відповідність до діючого 

законодавства 

I - IV 

квартал 

2018 року 

Фінансове  

управління 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 

9.  Про внесення змін до 

Положення «Про пайову участь 

замовників будівництва 

Приведення у відповідність до діючого 

законодавства 

I - IV 

квартал 

2018 року 

Фінансове  

управління 

Рішення міської ради 

від 15.12.2017 №363-

17 



(забудівників) мікрорайону в 

межах вулиць Бельведерська – 

П. Орлика – Короля Данила і 

№4 на вул. Хіміків – 

Тролейбусна у створенні та 

розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури 

міста»»* 

*Примітка: при умові змін в чинному законодавстві та відповідних кадрових змін, а також при зверненні забудовників та організацій. 


