
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ-ї сесії Бібрської міської ради 

VІІ-го демократичного скликання 

РІШЕННЯ 

№ 1039 
16.02. 2018 р. 

м.Бібрка 
 

Про затвердження плану діяльності з підготовки  

проектів регуляторних актів на 2018 рік 

  

           Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», керуючись ст. 42. Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», беручи до уваги висновок постійної комісії з повноваженнями у сфері питань бюджету, 

комунальної власності, соціально-економічного розвитку,  інвестиційної політики, ХХ-а сесія 

Бібрської міської ради VII демократичного скликання 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бібрської міської ради  

на 2018 рік (додається). 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника Бібрського міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради І.Гловацького. 

3. Виконавчому комітету  підготувати проекти регуляторних актів  згідно затвердженого 

плану. У разі необхідності підготовки проектів позапланових актів, повідомляти заступника 

Бібрського міського голови  І.Гловацького  для внесення змін до плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів. 

4. Заступнику Бібрського міського голови І.Гловацькому  координувати проведення 

відстеження результативності затверджених регуляторних актів. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного 

розвитку,  інвестиційної політики 

 

Бібрський міський голова                                                        Р.Я. Гринус 

                                                                                                                                                           

 

 



Додаток до рішення Бібрської міської ради  

VII скликання № 1039 від 16.02.2018 р.   

План діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів Бібрської міської 

ради  на 2018 рік 

№ 

з/п 

Назви проектів  регуляторних актів Офіційний сайт Бібрської 

міської ради, де такий план 

оприлюднено 

1. «Про затвердження правил розміщення зовнішньої 

реклами на території Бібрської міської ради». 

www.bibrka-rada.gov.ua 

2. Про затвердження Положення про земельні аукціони  на 

території Бібрської міської ради 

www.bibrka-rada.gov.ua 

3. Про встановлення єдиного податку на території Бібрської 

міської ради 

www.bibrka-rada.gov.ua 

4.  Про встановлення  ставок земельного податку  

на території Бібрської міської ради 

www.bibrka-rada.gov.ua 

5. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на території Бібрської міської ради 

 

www.bibrka-rada.gov.ua 

6. Про встановлення транспортного податку на території 

Бібрської міської ради 

www.bibrka-rada.gov.ua 

 

Секретар Бібрської міської ради  Н.К.Федущак 
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