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План здійснення заходів з відстеження результативності 
регуляторних актів Стрийської міської ради та її виконавчого комітету на 2022 рік

Назва регуляторного акту, номер та дата прийняття Вид 
відстеження 

(базове, 
повторне, 

періодичне)

Відповідальний 
за проведення 
відстеження

Термін 
виконання 

заходів

Вид даних, які використовуються для 
відстеження

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

базове
Відділ з питань 
приватизації та 
управління 
комунальним 
майном

Січень 
2022 року

-розмір надходжень до місцевого 
бюджету, пов'язаних з дією акту;                     
-кількість укладених договорів оренди 
окремих конструктивних елементів 
благоустрою комунальної власності для 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності та рекламоносіїв;                                       
-кількість випадків несвоєчасної сплати 
орендної плати або ухилення від неї.

Рішення VII сесії Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликання від 29.04.2021 року №330 «Про 
затвердження Положення про оренду майна комунальної 
власності  територіальної громади Стрийської міської ради 
та забезпечення відносин у сфері оренди комунального 
майна»

базове Відділ з питань 
приватизації та 
управління 
комунальним 
майном

І квартал -кількість укладених договорів оренди 
нерухомого майна за результатами 
аукціону;                                                         
-сума надходження коштів від орендної 
плати до міського бюджету за 
результатами аукціону;                                       
-загальний розмір площ, наданих в 
оренду за результатами аукціону

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
28.04.2021 №137 «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету №35 від 05.02.2021р. «Про 

базове
Відділ з питань 
приватизації та 
управління 

Січень 
2022 року

-розмір надходжень до місцевого 
бюджету, пов'язаних з дією акту;                        



затвердження Положення про оренду окремих 
конструктивних елементів благоустрою комунальної 
власності на розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності та рекламоносіїв»

комунальним 
майном

-кількість укладених договорів оренди 
окремих конструктивних елементів 
благоустрою комунальної власності для 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності та рекламоносіїв.

Рішення VIIІ сесії Стрийської міської ради VIIІ 
демократичного скликання від 27.05.2021 року №371 «Про 
затвердження Положення про паркування транспортних 
засобів на території Стрийської територіальної громади»

базове
Управління 
житлово-
комунального 
господарства

І квартал 
2022 року

-розмір надходжень до місцевого 
бюджету, пов'язаних з дією акту;                         
-кількість майданчиків для паркування;                                            
-кількість паркувальних місць;                               
-кількість порушень правил паркування, 
які обчислюються відповідно до 
кількості протоколів про адміністративні 
правопорушення за статтями 122 та 152-
1 КУпАП України;                                                  
-наявність скарг громадян  з питань 
створення  аварійних  ситуацій на 
дорогах.

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради
від 19.11.2009 р. №429 «Про затвердження складу міського 
конкурсного комітету та умов проведення конкурсу на  
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах  
загального користування в м. Стрий»

періодичне

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
промисловості

ІV квартал 
2022року

результати конкурсу на перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в м.Стрию 

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
24.11.2011р. №429 «Про внесення змін та доповнень до 
рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
19.11.2009 р. №429 «Про затвердження складу міського 
конкурсного комітету та умов проведення конкурсу на  
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в м. Стрий»

періодичне Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
промисловості

ІV квартал 
2022року

результати конкурсу на перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в м.Стрию

Рішення VII сесії Стрийської міської ради  VIII 
демократичного скликання від 29.04.2021 року №316 «Про 
затвердження правил благоустрою Стрийської 
територіальної громади»

базове
Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
відділ (інспекція) 
з благоустрою

І квартал 
2022 року

- кількість порушень у сфері 
благоустрою та складених за наслідками 
їх вчинення протоколів та постанов про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності;                                                   
- розміри надходжень до місцевого 
бюджету від штрафів за порушення 



державних стандартів, норм і правил у 
сфері благоустрою населених пунктів, 
правил благоустрою територій 
населених пунктів.                                                  
- загальне покращення санітарного 
стану міста, естетичного вигляду 
об’єктів благоустрою;

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
15.07.2021 року №233 «Про погодження тарифів 
транспортних послуг на міських автобусних маршрутах 
загального користування в м.Стрию, які обслуговуються в 
режимі маршрутного таксі»

базове Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
промисловості

ІІ квартал 
2022року

-статистичні дані щодо середньої 
вартості палива, мастильних матеріалів,                                     
-виконання перевізником договірних 
відносин по наданню послуг з 
перевезення пасажирів;                                           
-наявність скарг від пасажирів. 

Рішення ІХ сесії Стрийської міської ради VIIІ 
демократичного скликання від 24.06.2021 року №419 «Про 
місцеві податки»

базове Фінансове 
управління

ІУ квартал 
2022 року

-дані про надходження податків 
до міського бюджету.

Рішення XIV сесії Стрийської міської ради VIIІ 
демократичного скликання 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»

базове Служба з питань 
торгівлі, 
побутового 
обслуговування та 
захисту прав 
споживача

ІІІ квартал 
2022 року

-кількість суб’єктів 
господарювання, які порушують 
встановлені даним регуляторним 
актом обмеження;
-кількість адміністративних 
правопорушень за порушення вимог 
ст.156 КУпАП; 
-кількість злочинів, скоєних в стані 
алкогольного сп’яніння; 
-моніторинг кількості звернень та 
скарг від населення до Стрийської 
міської ради; 
-рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання про існування 
даного регуляторного акту.

Начальник відділу економічного розвитку
та стратегічного планування Галина Баран


