План-графік відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою,
її виконавчим комітетом на 2018 рік
№
з/п

Назва регуляторного акта

Розробник

Регуля
торний
орган

Дата
прийняття,
номер

Тип відстеження та час його
проведення
базове

1.

2.

3.

4.

5.

Про затвердження схеми
розміщення обєктів
дрібнороздрібної торгівлі та
надання послуг у сфері розваг
Про проведення конкурсу з
спеціальних перевезень
пасажирів садово-городних
масивів в місті ІваноФранківську
Про затвердження нормативів
питного водопостачання для
населення
Про затвердження Положення
про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності
для проведення експертної
оцінки комунального майна
територіальної громади міста
Івано-Франківська
"Про внесення змін в додаток
4 до Положення про оренду
земельних ділянок

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку
Управління
транспорту та звязку
Департамент
житлової,
комунальної політики
та благоустрою

Департамент
комунальних ресурсів

Управління
економічного та

МВК

МВК

МВК

09.02.2017

повторне

Строк
оприлюдне
ння

періодичне

лютий березень

березень

лютий березень

березень

лютий березень

березень

травеньчервень

червень

30.01.2017р.

23.02.2017р.

МР

16.05.2017

МР

15.03.2017
зняли з

-

6.

7.

8.

9.

комунальної власності у
м.Івано-Франківську,
затвердженого рішенням 45
сесії міської ради від
19.06.2014 року №1446-45 (зі
змінами)"
Про внесення змін у
Положення про
дрібнороздрібну торгівлю,
надання послуг у сфері розваг
та проведення ярмарок на
території м.Івано-Франківська,
затверджене рішенням
виконавчого комітету від
04.08.2016р. №529
Про затвердження Порядку
надання фінансово-кредитної
підтримки субєктам
господарювання в місті ІваноФранківську
Про внесення змін до
нормативних актів з питань
приватизації обєктів
комунальної власності
територіальної громади міста
Івано-Франківська
Про зупинення надання
дозволів на розміщення нових
тимчасових споруд

10. Про встановлення ставок
земельного податку на 2018
рік

інтеграційного
розвитку

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку
Управління
комунального майна
Департамент
комунальних ресурсів
Департамент
архітектури,
містобудування та
культурної спадщини
Управління земельних
ресурсів Департамент
комунальних ресурсів

розгляду
сесії

МВК

травень

вересень жовтень

жовтень

травеньчервень

червень

24.03.2017

.
МР

квітеньтравень

30.08.2017

МР

16.05.2017

МР

16.05.2017
зняли з
розгляду
сесії

МР

20.06.2017

-

червень липень

липень

11. Про внесення змін до рішення
міської ради від 22.12.2016р.
№335-9 "Про внесення змін до
рішення міської ради від
27.01.2011р. №22-V
12. Про проведення конкурсу по
залученню інвестора до
інвестиційного проекту щодо
реконструкції об’єкту
незавершеного будівництва на
вул.Софіївка, 39 під житловий
будинок (з поліклінікою в осях
«1-6») в м.Івано-Франківську
13. Про встановлення режиму
роботи майданчиків для
платного паркування
транспортних засобів
14. Про затвердження Порядку
видачі дозволів на порушення
об’єктів благоустрою, або
відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання
дозволів
15.
Про супровід робіт,
пов’язаних з порушенням
об’єктів благоустрою на
території м. Івано-Франківська
16. Про встановлення вартості
платних послуг, які надаються
Департаментом житлової
комунальної політики та

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку
Управління
капітального
будівництва
Департамент житлової
комунальної політики
та благоустрою
Управління
транспорту та звязку

МР

МВК

МВК

зняли з
розгляду

Управління
комунальної політики
Департамент житлової
комунальної політики
та благоустрою
Управління
комунальної політики
Департамент житлової

МР

серпень

липеньсерпень

серпень

листопад грудень

грудень

29.06.2017

20.07.2017
.

Управління
комунальної політики
Департамент житлової
комунальної політики
та благоустрою

липень серпень

27.10.2017

МВК

знято з
розгляду
-

МВК

знято з
розгляду

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

благоустрою Іванокомунальної політики
Франківської міської ради
та благоустрою
Про оплату за навчання у
початкових спеціалізованих
Департамент культури
мистецьких навчальних
закладах міста
Про внесення змін в рішення
виконавчого комітету міської
ради від 10.09.2015р. № 501
Управління
«Про проведення конкурсу на
транспорту та звязку
міських автобусних
маршрутах»
Про затвердження Положення
Управління
про конкурсний відбір
інвестиційної
стартапів для реалізації у м.
політики
Івано-Франківську
Про громадських інспекторів
Управління
благоустрою
транспорту та звязку
Про перелік платних послуг та
Архівний відділ
цін на них, що виконуються
Івано-Франківської
архівним відділом міської ради
міської ради
Про внесення змін до
Положення про оренду
земельних ділянок
Управління земельних
комунальної власності у м.
ресурсів Департамент
Івано-Франківську,
комунальних ресурсів
затвердженого рішенням 45
сесії міської ради від
19.06.2014 року № 1446-45
Департамент
Про внесення змін до порядку
архітектури,
підготовки проектів розподілу
містобудування та
територій мікрорайонів
культурної спадщини

МВК

17.08.2017

серпеньвересень

вересень

МВК

знято з
розгляду

МР

30.08.2017

МВК

22.08.2017

МВК

21.09.2017

МР

30.08.2017

МР

не є РА висновок
ДРСУ

вересень жовтень

жовтень

серпень вересень
вересень жовтень

вересень

вересень жовтень

жовтень

-

жовтень

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

(кварталів) міста ІваноФранківська
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської
ради від 30.01.2017р. № 44
Про надання пільг зі сплати
податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної
ділянки, на території м.ІваноФранківська
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської
ради від 20.07.2017р. №500
«Про встановлення режиму
роботи майданчиків для
платного паркування
транспортних засобів»
Про надання пільг зі сплати
земельного податку в 2018
році
Про внесення змін в рішення
виконавчого комітету міської
ради від 04.06.2014р. № 243
Про внесення змін в Правила
благоустрою м. ІваноФранківська
Про визначення мінімальної
суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
на території м.ІваноФранківська
«Про внесення змін в п.1.
рішення міської ради від

Управління
транспорту та звязку
Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

МВК

29.09.2017
.

МР

вересень жовтень

жовтень

листопад грудень

грудень

жовтень листопад

листопад

27.10.2017

Управління
транспорту та звязку

МВК

12.10.2017

Управління земельних
ресурсів Департамент
комунальних ресурсів

15.12.2017

грудень –
січень 2019

січень 2019

МР

жовтень листопад

листопад

Управління
транспорту та звязку

МВК

19.10.2017

Департамент житлової
комунальної політики
та благоустрою

МР

не
виносилося
на сесію

Управління
економічного та
інтеграційного
розвитку

МР

15.12.2017

Департамент
архітектури,

МР

15.12.2017

грудень –
січень 2019

січень 2019

грудень –
січень 2019

січень 2019

21.10.2016р. № 298-8 «Про
містобудування та
найменування вулиць»
культурної спадщини
32. Про затвердження нової
редакції Положення про
тимчасове користування
окремими елементами
Департамент
благоустрою комунальної
архітектури,
власності для розміщення
містобудування та
тимчасових споруд для
культурної спадщини
провадження підприємницької
діяльності, торгових
майданчиків та збірнорозбірних металевих гаражів
33. Про затвердження нової
редакції Порядку розміщення
Департамент
тимчасових споруд для
архітектури,
провадження підприємницької
містобудування та
діяльності у м.Іванокультурної спадщини
Франківську
34. Про тарифи на проїзд у
міському пасажирському
Управління
транспорті загального
транспорту та звязку
користування
35. Про затвердження Порядку
надання поворотної або
Фінансове
безповоротної фінансової
управління
допомоги підприємствам
* МР – міська рада * МВК – міський виконавчий комітет
Начальник відділу
промисловості та розвитку підприємництва

МР

січень 2019

грудень –
січень 2019

січень 2019

-

вересень

грудень –
січень 2019

січень 2019

15.12.2017

МР

15.12.2017

МВК

не
виносилося
на виконком

МР

грудень –
січень 2019

15.12.2017

Володимир Устинський

