
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

4 квітня 2022 року Стрий                        № 1048

Про здійснення державної
регуляторної політики виконкомом
Стрийської міської ради у 2021 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 2021році взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Стасіва та постійну комісію з питань промисловості, транспорту, 

доріг, сільського господарства, підприємництва, інвестицій, розвитку 

територій та туризму (М.Карпінський).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1 до рішення ХХсесії 
VІІІ демократичного скликання 

№ 1048 від 04.04.2022 р.
Звіт 

про здійснення державної регуляторної політики                   
виконкомом Стрийської міської ради у 2021 році 

Протягом 2021 року виконком міської ради проводив роботу щодо здійснення 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, зокрема: рішенням ХУ 
сесії Стрийської міської ради УІІІ демократичного скликання від 02 грудня 2021 року №750 
затверджено План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Стрийської міської 
ради та її виконавчого комітету на 2022 рік. 14 грудня 2021 року затверджено План 
здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Стрийської міської 
ради та її виконавчого комітету на 2022 рік. Плани оприлюднено на сайті міської ради.

16 січня, 08 квітня, 21 липня, 13 жовтня 2021 року на сайті міської ради 
оприлюднена щоквартальна інформація щодо додержання регуляторного законодавства 
виконкомом міської ради .

Зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Стрийської 
міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік затверджені рішенням сесії від 25 
лютого, 25 березня, 27 травня, 30 вересня, 02 грудня 2021 року. Зміни оприлюднено на 
сайті міської ради.

Протягом 2021 року розроблено проєкти 9-ти регуляторних актів:
рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради «Про затвердження Положення про 
оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та  
рекламоносіїв»;

рішення сесії Стрийської міської ради  «Про затвердження правил благоустрою Стрийської 
територіальної громади»;

рішення сесії Стрийської міської ради  «Про затвердження Положення про оренду майна 
комунальної власності територіальної громади Стрийської міської ради та забезпечення 
відносин у сфері оренди комунального майна»;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету №35 від 05.02.2021р. «Про затвердження Положення про оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та рекламоносіїв»;

рішення сесії Стрийської міської ради «Про затвердження Положення про паркування 
транспортних засобів на території Стрийської територіальної громади»;

рішення сесії Стрийської міської ради  «Про місцеві податки»;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради «Про погодження тарифів 
транспортних послуг на міських автобусних маршрутах загального користування в м. 
Стрию, які обслуговуються в режимі маршрутного таксі»;

рішення сесії Стрийської міської ради «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного господарства) на території Стрийської міської територіальної 
громади»;



рішення сесії Стрийської міської ради «Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсу на право оренди окремих конструктивних елементів благоустрою 
для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. 
Стрий».

З метою отримання зауважень та пропозицій проєкти регуляторних актів та аналізи 
їх регуляторного впливу, а також повідомлення про оприлюднення були розміщені на сайті 
міської ради.

В 2021 році проведено відстеження 2-ох регуляторних актів:
повторне відстеження результативності регуляторного акту - 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». 

періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення XVII сесії 
Стрийської міської ради VI демократичного скликання від 18 червня 2013 року № 346 «Про 
правила впорядкування і утримання території міста Стрия». 

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

Протягом 2021 року прийнято 9 регуляторних актів:
рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 05 лютого 2021 року №35 «Про 
затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності на розміщення тимчасових споруд для провадження  
підприємницької діяльності та  рекламоносіїв». Рішення опубліковано в місцевому часописі 
«Гомін волі. Стрий» 13 лютого 2021 року та розміщено на сайті міської ради;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 28 квітня 2021 року №137 «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету №35 від 05.02.2021р. «Про затвердження 
Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної 
власності на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та 
рекламоносіїв». Рішення розміщено на сайті міської ради;

рішення сесії Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року №316 «Про затвердження 
Правил благоустрою Стрийської територіальної громади». Рішення опубліковано в 
місцевому часописі «Гомін волі. Стрий» 08 травня 2021 року та розміщено на сайті міської 
ради;

рішення сесії Стрийської міської ради 29 квітня 2021 року №330 «Про затвердження 
Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади Стрийської 
міської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна». Рішення 
опубліковано в місцевому часописі «Гомін волі. Стрий» 08 травня 2021 року та розміщено 
на сайті міської ради;

рішення сесії Стрийської міської ради 27 травня 2021 року №371 «Про затвердження 
положення про паркування транспортних засобів на території Стрийської територіальної 
громади». Рішення опубліковано в місцевому часописі «Гомін волі. Стрий» 05 червня 2021 
року та розміщено на сайті міської ради;

рішення сесії Стрийської міської ради 24 червня 2021 року №419 «Про місцеві податки». 
Рішення опубліковано в місцевому часописі «Гомін волі. Стрий» 03 липня 2021 року та 
розміщено на сайті міської ради;



рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 15 липня 2021 року № 233 «Про 
погодження тарифів транспортних послуг на міських автобусних маршрутах загального 
користування в м. Стрию, які обслуговуються в режимі маршрутного таксі». Рішення 
опубліковано в місцевій щотижневій газеті «Фортуна» 22 липня 2021 року та розміщено на 
сайті міської ради;

рішення ХІУ сесії Стрийської міської ради від 11 листопада 2021 року №697 «Про заборону 
продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 
суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території 
Стрийської міської територіальної громади». Рішення опубліковано в місцевому часописі 
«Гомін волі.Стрий» 20 листопада 2021 року;

рішення ХУІ сесії Стрийської міської ради від 23 грудня 2021 року №812 «Про затвердження 
Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди окремих конструктивних 
елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності у м. Стрию». Рішення опубліковано в місцевому часописі 
«Гомін волі.Стрий» 15 січня 2022 року.

Протягом 2021 року переглянуто 7 діючих регуляторних акти:
За наслідками перегляду скасовано наступні регуляторні акти:

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 22.04.2010року №142 «Про 
затвердження складу конкурсного комітету та Положення про проведення конкурсу з 
визначення операторів паркування автотранспорту в м. Стрию»;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 26.05.2011 року №172 «Про 
встановлення плати за паркування»;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 23.02.2012 року №48 «Про 
внесення змін до рішення міськвиконкому №142 від 22.04.2010 року «Про затвердження 
складу конкурсного комітету та Положення про проведення конкурсу з визначення 
операторів паркування автотранспорту у м. Стрию»;

рішення ХУІІ сесії Стрийської міської ради УІ демократичного скликання від 18.06.2013 
року №346 «Про правила впорядкування території міста Стрия»;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 29.08.2019 року №200 «Про 
погодження тарифів транспортних послуг на міських автобусних маршрутах загального 
користування в м.Стрию, які обслуговуються в режимі маршрутного таксі»;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 22.07.2009 року №290 «Про 
затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності на розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення 
підприємницької діяльності та рекламоносіїв»;

рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 30.12.2010 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 №290 від 22.07.2009р. "Про затвердження 
Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної 
власності на розміщення пересувних малих архітектурних форм для здійснення 
підприємницької діяльності та рекламоносіїв».

Начальник відділу економічного
розвитку та стратегічного планування Галина Баран




