
                                                                                                                                                                       Додаток  1  

               до розпорядження міського голови 

               від 08.12.2017 р.    № 681 

 

План діяльності Бережанської міської ради 

 з підготовки проектів регуляторних актів  на 2018 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 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про погодження 

тарифу на 

перевезення 

пасажирів» 

Для врегулювання 

тарифів на перевезення 

пасажирів на автобусних 

маршрутах та 

забезпечення 

рентабельної роботи 

пасажирського 

транспорту 

І квартал 

2018 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   м. 

Бережани   з 

01.03.2018 року». 

Встановлення єдиних цін 

на харчування для дітей, 

що перебувають в 

дошкільних навчальних 

закладах на території 

Бережанської міської ради 

 

І квартал 

2018 року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 



3. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про порядок 

надання допомоги на 

поховання деяких 

категорій осіб 

виконавцю 

волевиявлення 

померлого або особі, 

яка зобов’язалася 

поховати 

померлого». 

З метою врегулювання 

відносин щодо надання 

матеріальної допомоги 

особам - виконавцям 

волевиявлення померлого 

або особі, яка 

зобов’язалася поховати 

померлого 

І квартал 

2018 року 

Юридичний відділ 

міської ради 

4. Рішення сесії 

міської ради 

«Про встановлення 

розміру кошторисної 

заробітної плати, 

який враховується 

при визначенні 

вартості будівництва 

(нового будівництва, 

реконструкції, 

реставрації, 

капітального 

ремонту, технічного 

переоснащення) 

об’єктів, що 

здійснюються за 

рахунок коштів 

міського бюджету та 

коштів підприємств, 

установ , організацій,  

що належать до 

комунальної 

З метою в встановлення 

розміру кошторисної 

заробітної плати, який 

враховується при 

складанні інвесторської 

кошторисної документації 

(на стадії розробки 

проектної документації)  

при здійсненні 

будівництва (нового 

будівництва, 

реконструкції, 

реставрації, 

капітального ремонту, 

технічного 

переоснащення) об’єктів, 

що здійснюється за 

рахунок коштів міського 

бюджету та коштів 

підприємств, 

І квартал 

2018 року 

Сектор економіки, 

відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 



власності 

територіальної 

громади міста 

Бережани 

на  2018 рік» 

 

установ , організацій,  що 

належать до комунальної 

власності територіальної 

громади міста 

 

5. Рішення сесії 

міської ради 

Про прийняття 

ставок місцевих 

податків і зборів на 

2019 рік 

Регулювання ставок 

місцевих податків і зборів 

на 2019 рік 

II квартал 

2018 року 

Фінансове управління 

Бережанської міської 

ради 

6. 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 

2018 року 

Юридичний відділ, 

відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 

7. 

 

 

Рішення сесії 

міської ради 

«Про затвердження 

Правил благоустрою 

на території 

Бережанської міської 

ради 

Удосконалення 

нормативно-правового 

регулювання відносин у 

сфері благоустрою міста, 

належного утримання та 

Протягом 2018 року Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 



(в новій редакції)» раціонального 

використання його 

території, забезпечення 

чистоти та порядку в місті 

організація благоустрою 

міста 

 

 

ради 

 

 

                        Керуючий справами (секретар) 

                        виконавчого комітету міської ради                                                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 


