ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
_____________ Роман Шрамов’ят
«11» грудня 2019 року

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим комітетом Стрийської міської ради на 2020 рік.
№
п/п

Вид і назва проекту

Рішення сесії Стрийської міської ради
1. «Про внесення змін до рішення ХХ сесії
Стрийської
міської
ради
УІІ
демократичного скликання від 12 червня
2019 року №757 «Про місцеві податки»

Перший заступник міського голови
Гот. Г.Баран
т.7-06-33

Цілі прийняття
Наповнення міського бюджету

Термін підготовки
проекту
По мірі внесення змін
до законодавчих актів
та надходження заяв
від суб’єктів
підприємницької
діяльності

Органи та підрозділи,
відповідальні за
розроблення проекту
Фінансове управління
Стрийської міської
ради

Роман Маланій

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
_____________ Роман Шрамов’ят
«11» грудня 2019 року

План здійснення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів виконавчим комітетом Стрийської міської ради на 2020 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
18.02.2010 року №58 «Про затвердження Порядку розміщення
зовнішньої реклами у місті Стрию»

періодичне

Відділ архітектури
містобудування
міськвиконкому

і

І квартал
2020р.

Дані
про
кількість
встановлених рекламоносіїв,
дані фінансового управління
міської ради про надходження
коштів до міського бюджету

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від
19.02.2015 року №47 «Про внесення змін та доповнень до
Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Стрию»,
затвердженого рішенням міськвиконкому від 18.02.2010р. №58»

періодичне

Відділ архітектури
містобудування
міськвиконкому

і

І квартал
2020р.

Дані
про
кількість
встановлених рекламоносіїв,
дані фінансового управління
міської ради про надходження
коштів до міського бюджету

Рішення ХІУ сесії Стрийської міської ради УІ демократичного
скликання №262 від 18.09.2012 р. «Про затвердження
Положення про порядок списання майна підприємств, установ,
організацій, що належить до комунальної власності
територіальної громади м.Стрия»

періодичне

Відділ міськвиконкому
приватизації
і
управління
міським
комунальним майном
та
земельними
ресурсами

ІУ квартал
2020 р.

Кількість списаних основних
засобів

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради №290
від 22.07.2009 р. «Про затвердження Положення про оренду
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної
власності на розміщення пересувних малих архітектурних форм
для здійснення підприємницької діяльності та рекламоносіїв»

періодичне

Відділ міськвиконкому
приватизації
і
управління
міським
комунальним майном
та
земельними
ресурсами

ІІ квартал
2020 р.

Дані про кількість укладених
договорів
оренди,
дані
фінансового
управління
міської ради про надходження
коштів до міського бюджету

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від
30.12.2010 р. №498 «Про внесення змін у п.3.1.б додатку до
Положення про оренду окремих конструктивних елементів
благоустрою комунальної власності на розміщення пересувних
малих архітектурних форм для здійснення підприємницької
діяльності та рекламоносіїв, прийнятого рішенням виконавчого
комітету від 22.07.2009р. №290 «Про затвердження Положення
про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою
комунальної власності на розміщення пересувних малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
та рекламоносіїв»

періодичне

Відділ міськвиконкому
приватизації
і
управління
міським
комунальним майном
та
земельними
ресурсами

ІІ квартал
2020 р.

Дані про кількість укладених
договорів
оренди,
дані
фінансового
управління
міської ради про надходження
коштів до міського бюджету

Рішення виконкому Стрийської міської ради від 19.03.2012р.
№75 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури
м.Стрия»

періодичне

Відділ архітектури і
містобудування
міськвиконкому, відділ
міськвиконкому
приватизації
і
управління
міським
комунальним майном та
земельними ресурсами,
відділ економіки

ІІІ квартал
2020р.

Дані щодо кількості укладених
договорів про пайову участь у
розвитку
інфраструктури
м.Стрия та дані фінансового
управління міської ради про
надходження
коштів
до
міського бюджету

Рішення виконкому Стрийської міської ради від 21.03.2013р.
№70 «Про внесення змін і доповнень до рішення
міськвиконкому від 19.03.2012 року №75 «Про пайову участь
замовників у розвитку інфраструктури м. Стрия».

періодичне

Відділ архітектури і
містобудування
міськвиконкому, відділ
міськвиконкому
приватизації
і
управління
міським
комунальним майном та
земельними ресурсами,
відділ економіки

ІІІ квартал
2020р.

Дані щодо кількості укладених
договорів про пайову участь у
розвитку
інфраструктури
м.Стрия та дані фінансового
управління міської ради про
надходження
коштів
до
міського бюджету

Рішення виконкому Стрийської міської ради від 20.12.2018р.
№317 «Про внесення змін та доповнень до рішення
міськвиконкому від 19.03.2012 року №75 «Про пайову участь
замовників у розвитку інфраструктури м. Стрия».

повторне

Відділ архітектури і
містобудування
міськвиконкому, відділ
міськвиконкому
приватизації
і
управління
міським
комунальним майном
та
земельними
ресурсами,
відділ
економіки

ІІІ квартал
2020р.

Дані щодо кількості укладених
договорів про пайову участь у
розвитку
інфраструктури
м.Стрия та дані фінансового
управління міської ради щодо
надходження
коштів
до
міського бюджету

Рішення ХХ сесії Стрийської міської ради УІІ демократичного
скликання від 12.06.2019 року №757 «Про місцеві податки»

базове

Фінансове управління
міської ради

ІУ квартал
2020р.

Дані
про
надходження
податків до міського бюджету

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради №47
від 23.02.2012р. «Про встановлення режиму роботи об’єктів
торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на
території м.Стрия»

періодичне

Відділ
економіки
міськвиконкому

І квартал

Дані
про
кількість
встановлених режимів роботи

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради №199
від 27.08.2013р. «Про внесення змін та доповнень до
Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів
торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на
території м.Стрия, затвердженого рішенням міськвиконкому
№47 від 23.02.2012р. «Про встановлення режиму роботи
об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на
території м.Стрия»

періодичне

Відділ
економіки
міськвиконкому

І квартал

2020 р.

2020 р.

Дані
про
кількість
встановлених режимів роботи

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від
29.08.2019 року №200 «Про погодження тарифів транспортних
послуг на міських автобусних маршрутах загального
користування в м.Стрию, які обслуговуються в режимі
маршрутного таксі»

базове

ІІ квартал
2020р.

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

Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради №272
від 11.10.2012 р. «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на
території м. Стрия»

періодичне

Відділ
житловокомунального
господарства, промисловості,
транспорту та зв’язку
міськвиконкому

ІІІ квартал
2020р.

Якість та своєчасність надання
послуг з вивезення побутових
відходів; наявність скарг щодо
якості надання послуг.

Рішення виконкому Стрийської міської ради від 23.04.2009р.
№133 «Про затвердження Положення про виконання планових
та аварійно-відновлювальних робіт на території м.Стрия»

періодичне

Відділ
житловокомунального господдарства, промисловості,
транспорту та зв’язку
міськвиконкому,
КП «Стрийводоканал»,
КП Стрийтеплоенерго»

І квартал
2020 р.

Наявність скарг та протоколів
про правопорушення щодо
якості проведення планових та
аварійно-відновлювальних
робіт

Рішення виконкому Стрийської міської ради від 29.09.2009р.
№344 «Про проведення періодичної повірки, ремонту
квартирних і загально будинкових приладів обліку води та
теплової енергії»

періодичне

Відділ
житловокомунального господдарства, промисловості,
транспорту та зв’язку
міськвиконкому,
КП «Стрийводоканал»,
КП Стрийтеплоенерго»

ІІІ квартал
2020 р.

Якість
надання
послуг,
наявність скарг мешканців
міста

Відділ
житловокомунального
господарства, промисловості,
транспорту та зв’язку
міськвиконкому

Рішення виконкому Стрийської міської ради від 27.05.2009р.
№193 «Про затвердження розміру плати за видачу технічних
умов на під’єднання до систем водопостачання та
водовідведення»

періодичне

Відділ
житловокомунального
господарства,
промисловості,
транспорту та зв’язку
міськвиконкому
КП «Стрийводоканал»

І квартал
2020р.

Наявність скарг щодо якості
надання
послуг,
дані
фінансової звітності
КП «Стрийводоканал»

Рішення виконкому Стрийської міської ради від 19.11.2009р.
№430 «Про створення конкурсного комітету для визначення
підприємства – робочого органу по організації забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засідань міського
конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

періодичне

Відділ
житловокомунального
господарства,
промисловості,
транспорту та зв’язку
міськвиконкому

ІІ квартал
2020р.

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

Перший заступник міського голови
Гот.Г.Баран
т.7-06-33

Роман Маланій

