
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХІ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 квітня 2022 р.                       Стрий               №1108

Про затвердження змін до Плану 
діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2022 рік

З метою забезпечення здійснення державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності, відповідно до ст.7 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.1 
розділу ІУ Регламенту Стрийської міської ради Стрийського району, 
затвердженого рішенням ІІ сесії УІІІ демократичного скликання Стрийської 
міської ради від 03.12.2020 року №9 та керуючись п.п. 7 п.1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів Стрийської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 
рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина, 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
до рішенняХХІ сесії VІІІ 

демократичного скликання28 квітня 

2022 року №1108

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Стрийської міської ради та її виконавчого комітетуна 2022 рік.

№
п/п Вид і назва проєкту Цілі прийняття Термін підготовки 

проєкту

Органи та підрозділи, 
відповідальні за  

розроблення проєкту

1. Рішення виконавчого комітету 
Стрийської міської ради «Про 
затвердження Положення про порядок 
організації виїзної (виносної) торгівлі та 
проведення ярмарків на території 
Стрийської міської територіальної 
громади»

Встановлення чітких вимог щодо організації 
виїзної (виносної) торгівлі та проведення 

ярмарків; забезпечення рівних умов для всіх 
бажаючих здійснювати виїзну (виносну) 

торгівлю та проведення ярмарків на 
території Стрийської міської територіальної 

громади

2022 рік Служба з питань 
торгівлі, побутового 
обслуговування та 
захисту прав 
споживача 
виконавчого комітету 
Стрийської міської 
ради

2. Рішення виконавчого комітету 
Стрийської міської ради «Про 
впровадження та функціонування 
автоматизованої системи обліку оплати 
проїзду в пасажирському транспорті на 
території Стрийської міської 
територіальної громади»

Впровадження електронного квитка 2022 рік Відділ транспортної 
інфраструктури, ТПВ 
та енергозбереження 
управління ЖКГ 
Стрийської міської 
ради

Секретар ради
Мар’ян Берник


