
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 08  грудня  2017 р.                                                              № 681 
 

Про затвердження плану діяльності 

Бережанської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік 
 

Відповідно до ст.ст. 2, 4, 6-8, 32, 34 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. ст.12, 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

1. Затвердити план діяльності  Бережанської  міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018-й рік, згідно з додатком 1. 

2. Встановити, що посадова особа апарату міської ради, яка здійснює 

розробку регуляторного акту  забезпечує: 

- оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного 

акту та аналізу його регуляторного впливу; 

- оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного 

впливу; 

- збір пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту; 

- подання  проекту регуляторного акту і аналізу регуляторного впливу 

відповідальній особі - секретарю міської ради для забезпечення його розгляду 

постійними комісіями  міської ради або відповідальній особі – керуючому 

справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради -  для вивчення та 

надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 

4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»; 

- контролює винесення на розгляд міської ради або виконавчого комітету 

міської ради  проекту рішення регуляторного акту, аналізу регуляторного 

впливу, зауважень і пропозицій. 

3. Створити комісію з питань державної регуляторної політики в міській 

раді - відповідальна постійна комісія в складі згідно додатком №2. 

4. Відповідальна постійна комісія: 

- проведення і оприлюднення базового, повторного і періодичного 

відстежень результативності регуляторного акта у спосіб і терміни, визначені   



ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та подання цих відстежень до виконавчого комітету 

міської ради; 

- планування регуляторної діяльності шляхом затвердження плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний 

рік не пізніше 15 грудня поточного року. 

– передає свої висновки та пропозиції  для вивчення до профільної постійної 

комісії яка розглядає проект регуляторного акту на предмет відповідності 

вимогам Закону України Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

5. Контроль за виконанням даного рішення на першого заступника міського 

голови, голову комісії Адамовича П.П. 

 

 

      Міський  голова                                                            В.Я. МУЗИЧКА                   

                               
            Вридник С.М. 

            Бартошко О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  08.12.2017 р.  № 681 
 

 

Склад 

комісії міської ради з питань реалізації державної 

регуляторної політики 

 

 

АДАМОВИЧ                            - перший   заступник  голови  міської  ради,   голова                                     

Петро Павлович                          комісії 

 

ВРИДНИК                                 - завідувач     сектору    економіки    міської     ради, 

Світлана Михайлівна                 заступник голови комісії 

 

БАРТОШКО                             - спеціаліст   І   категорії сектору економіки міської  

Оксана Ігорівна                           ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

ЗАГНІЙНА                                - начальник    юридичного   відділу    Бережанської       

Ірина Василівна                           міської ради        

 

КІЗИМА                                     - начальник фінансового управління   Бережанської 

Марія Володимирівна                 міської ради      

 

КИСЕЛЬОВ                               - начальник   відділу  з  питань  цивільного  захисту  

Сергій Васильович                      населення,       взаємодії     з       правоохоронними    

                                                       органами,    мобілізаційної     роботи  та    ведення       

                                                       військового  обліку міської ради 

 

МАРТИНЮК                             - начальник     земельного    відділу    Бережанської 

Олександра Омелянівна              міської ради 

 

ХАЛУПНИК                              - начальник     відділу       житлово  –  комунального  

Зіновій Онуфрійович                   господарства,    містобудування    та    архітектури      

                                                       міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                      О.С.  ТИМАНСЬКИЙ  

 
 


