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ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Рішення № 610 

 

від 23.07.2021 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 09.02.2021 № 29 

 

 

 

 

Розглянувши листи Львівського комунального підприємства “Зелене місто“, 
зареєстрованого у Львівській міській раді 15.06.2021 за № 4-2514-18605, управління 
транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, 
зареєстрованого у Львівській міській раді 29.06.2021 за № 4-2503-20280 та 
30.06.2021 за № 4-2503-20673, управління економіки департаменту економічного 
розвитку, зареєстрованого у Львівській міській раді 30.06.2021 за № 4-2301-20490, 
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування, 
зареєстрованого у Львівській міській раді 30.06.2021 за № 4-2402-20679, управління 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування, зареєстрованого у 
Львівській міській раді 01.07.2021 за № 4-2401-20875, департаменту житлового 
господарства та інфраструктури, зареєстрованого у Львівській міській раді 02.07.2021 
за № 4-25-21074, управління комунальної власності департаменту економічного 
розвитку, зареєстрованого у Львівській міській раді 05.07.2021 за № 4-2302-21447, 
керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності“, відповідно до ухвал міської ради від 14.07.2016 № 777 
“Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
і від 22.03.2018 № 3096 “Про затвердження Положення про реалізацію Львівською 
міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності“ виконавчий комітет вирішив: 
внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 09.02.2021 № 29 “Про 
затвердження плану прийняття регуляторних актів на 2021 рік“: 
1. У розділі “Ухвали міської ради“: 
1.1. Замінити у пункті 1.5 слова “ІІ квартал“ словами “ІІІ квартал“. 
1.2. Замінити у пункті 1.6 слова “II квартал“ словами “IV квартал“. 
1.3. Доповнити пунктами 1.10, 1.11 у такій редакції: 

1.10. Про окремі питання 
оренди майна 
Львівської міської 
територіальної громади 

IV квартал Управління 
комунальної 

власності 
департаменту 
економічного 

розвитку 

1.11. Про затвердження 
Порядку встановлення 
електрозарядних 
пристроїв та пунктів 
(станцій) прокату 

IV квартал Управління 

економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 



засобів індивідуального 
пересування 

 

2. У розділі “Рішення виконавчого комітету“: 
2.1. Замінити у пункті 2.9 слова “Про впровадження та функціонування 
автоматизованої системи оплати проїзду у міському пасажирському транспорті у м. 
Львові та населених пунктах, які входять до Львівської міської територіальної 
громади“ словами “Про впровадження та функціонування автоматизованої системи 
оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування у Львівській 
міській територіальній громаді“. 
2.2. Замінити: 
2.2.1. У пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 та 2.9 слова “ІІ квартал“ словами “ІІІ квартал“. 
2.2.2. У пункті 2.5 слова “ІІ квартал“ словами “ІV квартал“. 

2.3. Доповнити пунктом 2.10 у такій редакції: 

2.10. Про затвердження 
тарифу на надання 
послуг з поводження з 
твердими побутовими 
відходами 

IV квартал Департамент 
економічного 

розвитку 

 

 

 

 

В. о. Львівського міського голови А. Москаленко 


