
 
Розпорядження  від 25.01.2017 № 19 Документи Львівської міської ради 

 

Про затвердження плану прийняття регуляторних 

актів на 2017 рік 

 

 
документ: 
 

На виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності“: 

1. Затвердити план прийняття регуляторних актів на 2017 рік (додається).  
2. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити план прийняття 

регуляторних актів на 2017 рік через засоби масової інформації. 
Відповідальний: директор  
департаменту “Адміністрація 
міського голови“. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з 
економічних питань та містобудування.  
 
 
 
 
             А. Садовий 
 
 
 
 
               Додаток   
 
                    Затверджено 
                розпорядженням Львівського 
                 міського голови 
                від 25.01.2017 № 19 
 

 
           ПЛАН 
   прийняття регуляторних актів на 2017 рік 
 
 

№ 
з/п 

Назва регуляторного акта Термін 
прийняття 

регуляторного 
акта 

Відповідальний 
за розроблення регуляторного 

акта 

1. Ухвали міської ради 

1.1. Про Програму приватизації майна 
комунальної власності м. Львова на 
2017-2020 роки 

І квартал  Управління комунальної власності 
департаменту економічного розвитку 

1.2. Про затвердження Порядку продажу 
земельних ділянок комунальної 
власності та нарахування орендної 
плати за землю у м. Львові 

І квартал Управління земельних ресурсів 
департаменту містобудування 



1.3.  Про затвердження Положення про 
порядок надання послуг у сфері 
відпочинку та розваг на території  
м. Львова 

І квартал Управління 
економіки  

департаменту економічного розвитку 

1.4. Про порядок встановлення 
відкритих літніх майданчиків біля 
стаціонарних закладів ресторанного 
господарства для здійснення 
підприємницької діяльності 

І квартал Управління регулювання забудови 
департаменту містобудування 

1.5. Про затвердження порядку 
встановлення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької 
діяльності у м. Львові 

ІІ квартал Управління регулювання забудови 
департаменту містобудування 

1.6. Про затвердження Положення про 
акустичний режим та дотримання 
тиші у громадських місцях на 
території м. Львова 

ІV квартал Управління 
економіки  

департаменту економічного розвитку 

2. Рішення виконавчого комітету 

2.1. Про встановлення тарифу на послуги 
з перевезення пасажирів у міському 
автомобільному транспорті 

ІІІ квартал  Управління транспорту департаменту 
житлового господарства та інфраструктури 

2.2. Про встановлення пам’ятників у  
м. Львові 

ІV квартал Управління регулювання забудови 
департаменту містобудування 

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 

 
Віза: 

 
В. о. начальника управління  
економіки        В. Довжик 

 


