УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 10.03.2016 року

м. Яремче

№ 51-р

Про доповнення до плану підготовки
Яремчанським міськвиконкомом
регуляторних актів на 2016 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. Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.12.2015 року
№ 246-р «Про затвердження плану підготовки Яремчанським
міськвиконкомом регуляторних актів на 2016 рік», а саме: доповнити
додаток пунктами 3-5, 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 10.03.2016 року № 51-р
План
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
Найменування
Назва
Термін
органів та
№
розпорядження
підгопідрозділів,
п/
Ціль прийняття
(рішення наказу),
товки,
відповідальних
п
проекту
рік
за розроблення
проекту
3.
« Положення про
Внесення змін і
квітень- Відділ економіки
оренду нежитлових
доповнень до рішення
травень
і промисловості
приміщень (будівель,
міської ради
2016 року міськвиконкому
споруд), що належать
від 30.06.2011року
до комунальної
№ 103-5/2011 для
власності міста
приведення у
Яремче»
відповідність до норм
Закону України «Про
оренду державного та
комунального майна»
4.
«Про затвердження
Внесення змін та
квітень- Відділ економіки
Методики
прийняття в новій
травень
і промисловості
нарахування та
редакції дод.2
2016 року міськвиконкому
використання плати
«Орендні ставки за
за оренду майна
використання
власності
нерухомого майна»
територіальної
Методики,
громади міста Яремче затвердженої рішенням
та розрахунку
від 19.07.2007 року
пропорцій розподілу
№132-9/2007 ,
орендної плати між
у зв`язку із зміною
міським бюджетом та
орендних ставок
балансоутримувачем»
5.
«Про затвердження
Прийняття нового
квітень
Відділ
ставок земельного
регуляторного акту
2016 року
земельних
податку та порядок
відповідно до Закону
ресурсів
справляння плати за
України «Про внесення
міськвиконкому
землю в частині
змін до Податкового
земельного податку
кодексу України та
на території
деяких законів України
м.Яремче»
щодо податкової
реформи» від
28.12.2014 року
№ 71-VШ
Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

