
 
Рішення  від 27.12.2019 № 1203 Документи Львівської міської ради 

 

Про затвердження плану прийняття регуляторних 

актів на 2020 рік 

 

 

 

 

 

 
документ: 
 

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“ та 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: 

1. Затвердити план прийняття регуляторних актів на 2020 рік (додається). 
2. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити план прийняття 

регуляторних актів на 2020 рік у засобах масової інформації. 
Відповідальний: директор департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-
економічних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
          Додаток 
 
                      Затверджено 
        рішенням виконкому 
        від 27.12.2019 № 1203 

 
 

           ПЛАН 
   прийняття регуляторних актів на 2020 рік 

 
 

№ 
з/п 

Назва регуляторного 
акта 

Термін 
прийняття 

регуляторного 
акта 

Відповідальний  
за прийняття регуляторного  

акта 

1 2 3 4 

1. Ухвали міської ради 

1.1. Про затвердження Порядку 
розміщення відкритих літніх 
майданчиків біля об’єктів 
ресторанного господарства у м. 
Львові  

І квартал Управління архітектури та 
урбаністики департаменту 

містобудування 



1.2. Про затвердження Порядку 
розгляду заяв про 
приватизацію 

І квартал Управління комунальної власності 
департаменту економічного  

розвитку 

1.3. Про врегулювання питань 
оренди майна територіальної 
громади м. Львова 

І квартал Управління комунальної власності 
департаменту економічного  

розвитку 

1.4. Про затвердження Порядку 
надання орендарю згоди 
орендодавця комунального 
майна на здійснення  
невід’ємних поліпшень 
нежитлових приміщень 

І квартал Управління комунальної власності 
департаменту економічного 

розвитку 

1.5. Про затвердження Правил 
благоустрою м. Львова 

ІІ квартал Управління 
екології та  
природних 

ресурсів департаменту 
містобудування 

1.6. Про затвердження  
Положення про порядок  
обліку безхазяйного майна  
у м. Львові 

ІІІ квартал Юридичний департамент 

2. Рішення виконавчого комітету 

2.1. Про затвердження Правил 
розміщення зовнішньої 
реклами у м. Львові 

І квартал Управління  
економіки департаменту 

економічного  
розвитку 

2.2. Про порядок надання місць для 
розміщення спеціальних 
конструкцій зовнішньої реклами 

І квартал Управління  
економіки департаменту 

економічного  
розвитку 

 
 
 
 

Керуючий справами  
виконкому       М. Литвинюк 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
економіки       О. Забарило 

 
 

 


