
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
        СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
IV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

28 січня  2021 року           м.Стрий                         №61

Про здійснення державної 
регуляторної політики виконкомом 
Стрийської міської ради у 2020 році 

Відповідно до п.9 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та  ст. 38 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» міська рада вирішила:

1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконкомом Стрийської 
міської ради у 2020 році взяти до відома (додається).

2. Відділу економіки (Г.Баран) забезпечити оприлюднення звіту про здійснення 
державної регуляторної політики виконкомом Стрийської міської ради у 2020 році.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
А.Стасіва.

Міський голова Олег Канівець



    Звіт 
про здійснення державної регуляторної політики                   
виконкомом Стрийської міської ради у 2020 році 

Протягом 2020 року виконком міської ради проводив роботу щодо здійснення 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, зокрема: 27 листопада 
2020 року затверджені план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 
рік та план здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2021 
рік. Плани опубліковані в часописі «Гомін волі Стрий» 05 грудня 2020 року та розміщені 
на сайті міської ради. Відповідно до ст.1 розділу ІУ Регламенту Стрийської міської ради 
Стрийського району рішенням ІІІ сесії УІІІ демократичного скликання від 22 грудня 2020 
року №29 затверджено План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
Стрийської міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік. План оприлюднено на 
сайті міської ради.

В 2020 році проведені відстеження наступних регуляторних актів:
базове відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Стрийської 
міської ради від 29 серпня 2019 року №200 «Про погодження тарифів транспортних 
послуг на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Стрию, які 
обслуговуються в режимі маршрутного таксі»;

базове відстеження рішення ХХ сесії Стрийської міської ради УІІ демократичного 
скликання від 12 червня 2019 року №757 «Про місцеві податки»;

повторне відстеження регуляторного акта - рішення виконкому Стрийської міської ради  
від 20 грудня 2018 року №317 «Про внесення змін та доповнень до рішення 
міськвиконкому від 19.03.2012 року №75 «Про пайову участь замовників у розвитку 
інфраструктури м. Стрия»;

періодичне відстеження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 18 
лютого 2010 року №58 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у 
місті Стрию»;

періодичне відстеження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 19 
лютого 2015 року №47 «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення 
зовнішньої реклами у місті Стрию», затвердженого рішенням міськвиконкому від 
18.02.2010р. №58»;

періодичне відстеження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради  №47 від 
23 лютого 2012 року «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 
господарства та сфери послуг на території м.Стрия»;

періодичне відстеження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради №199 від 
27 серпня 2013 року «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок 
встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери 
послуг на території м.Стрия, затвердженого рішенням міськвиконкому  №47 від 
23.02.2012р. «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 
господарства та сфери послуг на території м.Стрия»; рішення виконавчого комітету 
Стрийської міської ради від 23.04.2009р. №133 «Про затвердження Положення про 
виконання планових та аварійно-відновлювальних робіт на території м.Стрия»; 



періодичне відстеження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 27 
травня 2009 року №193 «Про затвердження розміру плати за видачу технічних умов на 
під’єднання до систем водопостачання та водовідведення»;

періодичне відстеженнярішення виконавчого комітету Стрийської міської ради  №290 від 
22 липня 2009 року «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних 
елементів благоустрою комунальної власності на розміщення пересувних малих 
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності та рекламоносіїв»;

періодичне відстеження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 30 
грудня 2010 року №498 «Про внесення змін у п.3.1.б додатку до Положення про оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на розміщення 
пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності та  
рекламоносіїв, прийнятого рішенням виконавчого комітету від 22.07.2009р. №290 «Про 
затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності на розміщення пересувних малих архітектурних форм для 
здійснення підприємницької діяльності та  рекламоносіїв»;

періодичне відстеження рішення виконкому Стрийської міської ради від 19 листопада 
2009 року №430 «Про створення конкурсного комітету для визначення підприємства – 
робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення 
засідань міського конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування»;

періодичне відстеження рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради  №272 від 
11 жовтня 2012 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг 
з вивезення побутових відходів на території  м. Стрия»;

періодичне відстеження рішення виконкому Стрийської міської  ради від 29 вересня 2009 
року №344 «Про проведення періодичної повірки, ремонту квартирних і загально 
будинкових приладів обліку води та теплової енергії»;

періодичне відстеження рішення виконкому Стрийської міської ради від 19 березня 2012 
року №75 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури  м.Стрия»;

періодичне відстеження рішення виконкому Стрийської міської ради від 21 березня 2013 
року №70 «Про внесення змін і доповнень до рішення міськвиконкому від 19.03.2012 року 
№75 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури  м. Стрия»;

періодичне відстеження рішення ХІУ сесії Стрийської міської ради УІ демократичного 
скликання від 18 вересня 2012р. №262 «Про затвердження Положення про порядок 
списання майна підприємств, установ, організацій, що належать до комунаьноївланості 
територіальної громади м.Стрия»;

періодичне відстеження рішення виконкому Стрийської міської ради від 23 квітня 2009 
року №133 «Про затвердження Положення про виконання планових та аварійно-
відновлювальних робіт на території м.Стрия».

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщено на сайті міської 
ради.

Щоквартальна інформація про додержання регуляторного законодавства 
виконкомом міської ради у 2020 році оприлюднена на сайті міської ради.


