УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 11.03.2014 року

м. Яремче

№ 35-р

Доповнення до плану підготовки Яремчанським
міськвиконкомом регуляторних
актів на 2014 рік

На виконання вимог Закону України
«Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та з метою
вдосконалення правового регулювання господарських відносин:
1.Внести зміни до розпорядження міського голови від 09.12.2013 року
№ 229-р «Про План підготовки Яремчанським міськвиконкомом
регуляторних актів на 2014 рік», а саме: доповнити додаток пунктами 3, 4, 5,
додається.
2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови Надію Бандурку.

Перший заступник
міського голови

Юрій Бодоряк

Додаток до розпорядження
міського голови
від 11.03.2014 року № 35-р
Доповнення до Плану підготовки
виконавчим комітетом Яремчанської міської ради
регуляторних актів на 2014 рік
№
п/п

3.

4.

5.

Назва розпорядження
(рішення наказу),
проекту

Ціль прийняття

Термін
підготовки,
рік

Найменування
органів та
підрозділів,
відповідальних за
розроблення
проекту

«Про затвердження
Положення «Про
податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території міста
Яремче»

Викладення в новій
травень- Відділ економіки
редакції Положення «Про червень
і промисловості
податок на нерухоме
2014 року міськвиконкому
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території міста Яремче»,
затверджене рішенням
міської ради від
30.06.2011року № 1055/2011, в зв’язку із
внесеними змінами до
Податкового кодексу
України
«Про затвердження
Внесення змін та
листопад- Відділ економіки
Регламенту проведення доповнень до Регламенту грудень
і промисловості
конкурсів на
затвердженого рішенням 2014 року міськвиконкому
перевезення пасажирів
міської ради
автомобільним
від 28.04.2009 року № 27,
транспортом на
в зв’язку із змінами в
міських автобусних
чинному законодавстві
маршрутах загального
користування»
«Про затвердження
Внесення змін та
травень- Відділ земельних
положень «Про оренду
доповнень до
червень
ресурсів
земельних ділянок» та
регуляторних актів
2014 року міськвиконкому
«Про ставки, порядок затверджених рішенням
їх визначення та
міської ради
сплати орендної плати
від 11.12.2008 року
за землі комунальної № 294-21/2008, в зв’язку із
власністі
затвердженням
територіальної
нормативної грошової
громади м.Яремче»
оцінки

Керуючий справами виконкому

Віра Брайляк

