
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
09.02.2021 № 29 

 
 
Розглянувши листи управління економіки департаменту економічного 

розвитку від 30.03.2021 № 4-2301-8663, управління комунальної власності 
департаменту економічного розвитку від 30.03.2021 № 4-2302-8696, відділу 
самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Львові 
департаменту містобудування від 30.03.2021 № 4-24-8734, департаменту 
житлового господарства та інфраструктури від 31.03.2021 № 4-11-8887, 
управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 
31.03.2021 № 4-2401-8965, 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 пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 слова “І квартал“ словами “ІІ 
квартал“. 
 1.2. Доповнити пунктами 1.8, 1.9 у такій редакції: 

 

1.8. Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати земельного 
податку на 2022 рік 

ІІ квартал Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

1.9. Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на 2022 
рік 

ІІ квартал Управління 
економіки 

департаменту 
економічного 

розвитку 

 

2. У розділі “Рішення виконавчого комітету“: 

 2.1. Замінити у пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 слова “І квартал“ словами “ІІ 
квартал“. 
 2.2. Доповнити пунктом 2.9 у такій редакції: 

 



 

2.9. 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 

ІІ квартал Департамент 
житлового 

господарства та 
інфраструктури 

 
 

 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

