
                                                                                                                                                                       Додаток    

               до рішення виконавчого комітету                      

                                                                                                                                                       Бережанської міської ради  

               від 11.12.2018 р.    № 753 

 

План діяльності Бережанської міської ради 

 з підготовки проектів регуляторних актів  на 2019 рік  

№ 

п/п 

Вид рішення 
Назва проекту 

регуляторного акту 

Мета прийняття 

проекту 

регуляторного акту 

Термін підготовки 

проекту 

регуляторного акту 

Відповідальні за 

розробку проекту 

регуляторного акту 

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення сесії 

міської ради 

«Про затвердження 

Правил благоустрою 

на території 

Бережанської міської 

ради 

(в новій редакції)» 

Удосконалення 

нормативно-правового 

регулювання відносин у 

сфері благоустрою міста, 

належного утримання та 

раціонального 

використання його 

території, забезпечення 

чистоти та порядку в місті 

організація благоустрою 

міста 

І квартал 

2019 року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 

2. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про встановлення 

розміру батьківської 

плати за харчування 

дітей у дошкільних  

навчальних    

закладах                     

з 01.03.2019 року». 

Встановлення єдиних цін 

на харчування для дітей, 

що перебувають в 

дошкільних навчальних 

закладах  

 

І квартал 

2019 року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 



3 Рішення сесії 

міської ради 

«Про порядок 

виявлення, взяття на 

облік, збереження та 

використання 

безхазяйного майна, 

визнання спадщини   

відумерлого та 

прийняття такого 

майна у комунальну 

власність.»  

Запровадження єдиної 

схеми взяття на облік та 

управління безхазяйного 

майна та відумерлої 

спадщини у місті; 

підвищення ефективності 

господарської діяльності 

через чітке визначення 

порядку взяття на облік 

безхазяйного майна, 

відумерлої спадщини; 

забезпечення ефективного 

використання майна.   

ІІ квартал 

2019 року 

 

Юридичний відділ 

міської ради 

4 Рішення сесії 

міської ради 

Про прийняття 

ставок місцевих 

податків і зборів на 

2020 рік 

Регулювання ставок 

місцевих податків і зборів 

на 2020 рік 

II квартал 

2018 року 

Фінансове управління 

Бережанської міської 

ради 

5 Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про коригування 

тарифів  на окремі 

види ритуальних 

послуг відповідно до 

необхідного 

мінімального 

переліку» 

Приведення тарифу до 

економічно 

обґрунтованого розміру, 

недопущення збитковості 

комунального 

підприємства 

ІІІ квартал 

2019 року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради, БМКП 

«Господар»  

 

                        Керуючий справами (секретар) 

                        виконавчого комітету міської ради                                                     О.С.  ТИМАНСЬКИЙ 
 


