ПРОЕКТ

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVI сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
27 січня 2017р. №_______
м.Сокаль

Про планування діяльності
Сокальської міської ради на 2017 рік
Відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою організаційного забезпечення здійснення державної
регуляторної політики та планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів, міська рада:
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити "Основні питання, що виносяться на розгляд сесій в 2017
році, згідно з додатком 1.
2. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Сокальської міської ради на 2017 рік, згідно з додатоком 2.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
міського голови С.Марчука.

Міський голова

Вадим КОНДРАТЮК
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Додаток 1
до рішення Сокальської міської ради
від

Основні питання, що виносяться на розгляд сесій в 2017 р.
Виконання місцевого бюджету міської
ради.
Виконання Плану соціально –
економічного та культурного розвитку м.
Сокаль.
Про роботу комунальних служб міста,
якість послуг та тарифи.

Про роботу дитячих закладів, готовність
їх функціювання в осінньо – зимовий
період, розмір батьківської плати та
звільнення від неї.
Про стан доріг, використання бюджетних
коштів на їх ремонт, реконструкцію.
Звіт міського голови.
Звіт про роботу виконавчого комітету.

Термін виконання
Хто готує
щоквартально Кондратюк В.І.
Ділай Л.М.
Конічик М.П.
щоквартально Кондратюк В.І.
Ділай Л.М.
Конічик М.П.
1 раз в
Марчук С.М.
півріччя

березень
вересень

1 раз в
півріччя
1 раз в рік
1 раз
в рік

Кондратюк В.І.
завідувачі д.д.з,
профільна комісія
Марчук С.М.
Кондратюк В.І.
Кондратюк В.І.
Марчук С.М.
Сидор І.П.
Миколайчук Л.Я.,
профільна комісія

Про стан використання земельних
ресурсів, продаж і оренду земельних
ділянок, комунального майна.
Затвердження ставок місцевих податків
та зборів.

1 раз в
півріччя

Звіт голів постійних депутатських комісій

1 раз в рік

Кондратюк В.І.
Ділай Л.М.
Конічик М.П.
Голови постійних депутатських комісій

Про стан боротьби із злочинністю
і
порушеннями правопорядку в м. Сокаль

1 раз в
півріччя

Начальник Сокальського РВ УМВСУ у
Львівській області

Секретар ради

2-3 квартал
липня

Ігор Сидор
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Додаток 2
до рішення Сокальської міської ради
від
ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сокальської міської ради на 2017 рік
№
Назва
Термін
Мета, цілі прийняття
Відповідальні
п/п
регуляторного акту
прийняття
регуляторного акту
за розробку регуляторного акту
регуляторного
акту
1
2
3
4
5
1.
Рішення «Про
встановлення місцевих ІІІ квартал 2017 Виконання вимог Податкового
Профільна комісія
податків та зборів на 2018 рік»
року.
кодексу України
2.
Рішення «Про встановлення норм витрат І квартал 2017
Врегулювання питань з нормами
Виконавчий комітет Сокальської
та використання води на полив
року
витрат та використання води
міської ради
присадибних ділянок та миття
автомашин»
3.

Рішення «Про тарифи на послуги
водопостачання та водовідведення для
населення по МКП «Сокальводоканал»

І квартал 2017
року

4.

Рішення «Про затвердження правил
розміщення зовнішньої реклами в місті
Сокалі»
Рішення «Про внесення змін в
Положення про порядок залучення
розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі замовників по
створенню і розвитку інженернотранспортної і соціальної інфраструктури
міста Сокаля».
Рішення «Про внесення змін в Правила
благоустрою міста Сокаля»

5

6

Виконавчий комітет Сокальської
міської ради

ІІ квартал 2017
року

Врегулювання питань з тарифами
на послуги водопостачання та
водовідведення для населення,
доведення їх до
економічнообгрунтованих
Приведення у відповідність до
Постанови КМУ існуючих Правил

ІІ квартал 2017
року

Приведення у відповідність до
нормативно – правових актів

Сокальська міська рада

І квартал 2017
року

Врегулювання питання, що
стосується адміністративних

Сокальська міська рада

Сокальська міська рада
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7
8

9

Рішення «Про внесення змін в Положення
про інспекцію благоустрою міста Сокаля»
Рішення «Про затвердження Правил
ремонту фасадів багатоквартирних
будинків в місті Сокалі»

І квартал 2017
року
ІІІ квартал 2017
року

Рішення «Про затвердження Положення
про оренду комунального майна міста
Сокаль»

ІІ квартал 2017
року

Секретар ради

стягнень
Внесення змін до складу інспекції в
звязку з кадровими змінами
Врегулювання питання
відповідності нормам ДБН
фасадних робіт по житловому
фонду міста
Приведення у відповідність до
закону

Ігор СИДОР

Сокальська міська рада
Сокальська міська рада

Сокальська міська рада

