
 
 

Бережанська міська рада 

VIII скликання 

VIII  сесія 

(IІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  
07 травня 2021 року                     м. Бережани                                             № 222 

 

Про початок процедури розгляду та 

прийняття рішень сесії міської ради, як 

проектів регуляторних актів про 

місцеві податки і збори на території  

Бережанської  мiської  територiальної 

громади на 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 64 Бюджетного кодексу України, ст.7, 

10,12, 265-299 Податкового кодексу України, статті 34 «Про засади державної 

регуляторної політики», розглянувши пропозиції постійної комісії з питань 

бюджету та фінансів, враховуючи висновок  постійної комісії з питань 

економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 

прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики, Бережанська 

міська рада        

    

                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення сесії  міської ради, 

як проектів регуляторних актів, про встановлення місцевих податків і зборів  

на території Бережанської  мiської  територiальної  громади на 2022 рік, а 

саме: 

1.1 «Про встановлення ставок єдиного податку на території Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік»; 

1.2 «Про встановлення ставок та пільг податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік»; 

1.3 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік»; 



1.4 «Про встановлення ставок за місця для паркування транспортних 

засобів на території Бережанської  міської територіальної громади на 2022 

рік»; 

1.5 «Про встановлення ставок туристичного збору на території 

Бережанської  міської територіальної громади на 2022 рік». 

2.  Секретарю  міської ради  забезпечити: 

-  оприлюднення даного рішення та аналізу регуляторного впливу на 

офіційному сайті міської ради  http://berezhanymrada.gov.ua/; 

-  після опрацювання наданих зауважень та пропозицій, з врахуванням 

відповідних висновків, винести проект рішення для затвердження на розгляд 

сесії Бережанської міської ради, у визначені чинним законодавством терміни. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

     Міський голова                          Ростислав БОРТНИК 

 

http://berezhanymrada.gov.ua/

