УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 07.02.2017 року

м. Яремче

№ 26-р

Про доповнення до плану підготовки
Яремчанським міськвиконкомом
регуляторних актів на 2017 рік

Відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою вдосконалення правового регулювання
відносин:
1. Доповнити пунктами 5-10 додаток до розпорядження міського голови від
05.12.2016 року № 254-р «Про затвердження плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік», додається.
2. Дане розпорядження оприлюднити у десятиденний термін шляхом
опублікування у РЧ «Яремчанський вісник».
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

Додаток до розпорядження
міського голови
від 07.02.2017 року № 26-р

Доповнення до плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

№
п/
п

Назва
розпорядження
(рішення наказу),
проекту

5.
Рішення міської ради
«Про місцеві податки
і збори»
6.

7.

8.

Рішення міської ради
«Про затвердження
ставок земельного
податку та порядок
справляння плати за
землю в частині
земельного податку
на території
м. Яремче»

Ціль прийняття

Внесення змін та
доповнень,
приведення
у відповідність до
діючого законодавства

Внесення змін та
доповнень,
приведення
у відповідність до
діючого законодавства

Встановлення
Рішення міської ради
економічно
«Про тарифи на
обґрунтованих тарифів
перевезення пасажирів на транспортні послуги
на міських автобусних на міських автобусних
маршрутах загального маршрутах загального
користування»
користування

Термін
підготовки,
рік

Найменування
органів та
підрозділів,
відповідальних
за розроблення
проекту

Протягом
року
Відділ економіки
при
і промисловості
потребі
міськвиконкому

Протягом
року
при
потребі

Відділ
земельних
ресурсів
міськвиконкому

Протягом Відділ економіки
року
і промисловості
при
міськвиконкому
потребі

Рішення міської ради
Внесення змін до
«Про затвердження в «Переліку спеціальних Протягом Відділ економіки
новій редакції
земельних ділянок,
року
і промисловості
Положення про
відведених для
при
міськвиконкому
порядок обчислення і
організації та
потребі
сплати збору за місця провадження діяльності
для паркування
із забезпеченням
транспортних засобів»
паркування
транспортних засобів в
місті Яремче»

9.

Рішення міської ради
«Про порядок
встановлення режиму
роботи закладів
торгівлі,
ресторанного
господарства, сфери
послуг відпочинку та
розваг та території
міста Яремче»

Викладення в новій
редакції,
приведення
у відповідність до
діючого законодавства

Протягом
року
Відділ економіки
і промисловості
міськвиконкому

10. Рішення міської ради
Викладення в новій
«Про правила
редакції,
розміщення зовнішньої в зв’язку із змінами в
реклами на території
типових правилах
міської ради»
розміщення зовнішньої
реклами

Відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства
міськвиконкому

Керуючий справами міськвиконкому

Протягом
року

Олександр Шимко

