
                                                                                                                                                        Додаток  

               до розпорядження міського голови 

               від 08.12.2016  № 498 

 

План діяльності Бережанської міської ради 

 з підготовки проектів регуляторних актів  на 2017 рік  

 

№ 

п/п 

Вид (розпо-

рядження, 

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 

виконкому 

«Про встановлення 

розміру батьківської 

плати за харчування 

дітей у дошкільних  

навчальних    

закладах   м. 

Бережани   з 

01.02.2017 року». 

- встановлення єдиних цін 

на харчування для дітей, 

що перебувають в 

дошкільних навчальних 

закладах на території 

Бережанської міської 

ради; 

- встановлення плати, яку 

додатково вносять батьки 

за харчування дітей 

І квартал 

2017 року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

2. Рішення 

виконкому 

«Про затвердження 

розрахунків 

відновної вартості 

зелених насаджень, 

що підлягають 

видаленню в м. 

Бережани» 

 

- врегулювання правових і 

фінансових відносин між 

підприємствами, 

організаціями, 

установами, закладами, 

фізичними і юридичними 

особами, які виникають 

під час необхідності 

видалення зелених 

І квартал 

2017 року 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 



насаджень чи передачі 

земельних ділянок у 

приватну власність; 

-більшення розміру 

надходжень до місцевого 

бюджету; 

-захист зелених 

насаджень; 

-вдосконалення 

нормативно-правової 

бази. 

3. Рішення 

виконкому 

«Про  коригування  

тарифів на послуги 

водовідведення» 

-забезпечення 

своєчасного і в повному 

обсязі надання послуг з 

централізованого  

водовідведення; 

-підвищення якості 

послуг з централізованого 

водовідведення ; 

-покращення стану 

економіки, стабілізація 

фінансового стану та 

сприяння беззбиткової 

роботи БМКП 

«Добробут»; 

-забезпечення розрахунків 

за енергоносії в повному 

обсязі та недопущення 

зростання кредиторської 

заборгованості; 

І квартал 

2017 року 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради, БМКП 

«Добробут» 



- своєчасний ремонт та 

заміна обладнання,  

механізмів,  які  

використовуються для  

надання послуг з 

централізованого 

водовідведення 

4. Рішення 

виконкому 

«Про  коригування  

тарифів на послуги 

централізованого 

водопостачання» 

-забезпечення 

своєчасного і в повному 

обсязі надання послуг з 

централізованого  

водопостачання; 

- підвищення якості 

послуг з централізованого 

водопостачання ; 

-покращення стану 

економіки, стабілізація 

фінансового стану та 

сприяння беззбиткової 

роботи МКП «Добробут»; 

-забезпечення розрахунків 

за енергоносії в повному 

обсязі та недопущення 

зростання кредиторської 

заборгованості; 

- своєчасний ремонт та 

заміна обладнання,  

механізмів,  які  

використовуються для  

надання послуг з 

ІІ квартал 

2017 року 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради, БМКП 

«Добробут» 



централізованого 

водопостачання 

5. Рішення сесії 

міської ради 

«Про розміщення 

об’єктів зовнішньої 

реклами на території 

Бережанської міської 

ради» 

- врегулювання процесу 

розміщення зовнішньої 

реклами на території 

міської ради; 

- укладення договорів 

розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами; 

-забезпечення 

надходження до міського 

бюджету. 

ІІ квартал 

2017 року 

Юридичний відділ, 

відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради  

6. Рішення 

виконкому 

«Про встановлення 

тарифу на послуги з 

утримання будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій на 

території 

Бережанської міської 

ради» 

- створення умов для 

якісного та без-

перебійного надання 

послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій; 

-забезпечення 

беззбиткової діяльності 

підприємства, яке надає 

даний вид послуг,  

шляхом приведення 

тарифів до рівня 

економічно 

ІІ квартал 

2017 року 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради, БМКП 

«Господар» 



обґрунтованих витрат; 

- забезпечення належного 

санітарно-гігієнічного, 

протипожежного, 

технічного стану будинків 

і споруд та 

прибудинкових територій 

7. Рішення 

виконкому 

«Про затвердження 

тарифів на окремі 

види ритуальних 

послуг відповідно до 

необхідного 

мінімального 

переліку» 

регулювання вартості на 

ритуальні послуги згідно 

з їх мінімальним 

переліком , забезпечення 

відповідності їх рівня з 

розміром економічно 

обґрунтованих витрат на 

їх виробництво, 

відкритості, доступності 

та прозорості 

встановлення вартості 

ритуальних послуг для 

споживачів 

ІІ квартал 

2017 року 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради,  

БМКП «Господар» 

8. Рішення сесії 

міської ради 

Про внесення змін до 

рішення сесії міської 

ради від 22.08.2006 

року «Про 

затвердження  

«Правил 

благоустрою на 

території 

Бережанської міської 

ради»» 

визначення правових, 

економічних, екологічних 

соціальних та 

організаційних засад 

благоустрою населених 

пунктів міської ради 

ІІ квартал 

2017 року 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради,  

 



9. Рішення сесії 

міської ради 

«Про порядок 

передачі в оренду 

комунального майна 

територіальної 

громади м. Бережани,  

с. Лісники, с. Рай» 

- приведення порядку 

передачі в оренду  

комунального майна у 

відповідності до вимог 

Закону України «Про 

оренду державного 

комунального майна»; 

- забезпечення укладення 

договорів оренди 

комунального майна; 

-забезпечення надходжень 

до міського бюджету. 

ІІІ квартал 

2017 року 

Юридичний відділ, 

відділ ЖКГ, 

містобудування та 

архітектури 

 

                        Керуючий справами (секретар) 

                       виконавчого комітету міської ради                                                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


