
                                                                                                                                                                       Додаток    

               до розпорядження міського голови 

               від 16.05.2018 р.    № 108-р 

 

ЗМІНИ  

до Плану 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 

8. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про встановлення 

вартості надання 

платних послуг 

Бережанським 

міським музеєм 

книги» 

Встановлення переліку  та 

розміру платних послуг, 

які надаються 

Бережанським міським 

музеєм книги 

ІІ  - ІІІ квартал 

2018 року 

Відділ  культури, 

туризму та релігій 

міської ради 

9. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про встановлення 

вартості надання 

платних послуг 

Комунальним 

закладом 

«Бережанська міська 

бібліотека імені 

Богдана Лепкого». 

Встановлення  переліку та 

розміру  платних послуг, 

які надаються 

Комунальним закладом 

«Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана 

Лепкого». 

 

ІІ  - ІІІ квартал 

2018 року 

Відділ  культури, 

туризму та релігій 

міської ради 



10. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про встановлення 

розміру батьківської 

плати за навчання  

дітей  у мистецьких  

навчальних закладах 

м. Бережани» 

Встановлення розміру 

щомісячної батьківської 

плати за навчання дітей у 

Бережанській державній 

школі мистецтв та 

Бережанській державній 

художній школі  

ІІІ квартал 

2018 року 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

міської ради  

11. Рішення сесії 

міської ради 

«Про  внесення змін 

в рішення сесії 

міської ради №894  

від 22 березня 2018 

року « Про 

встановлення розміру 

кошторисної 

заробітної плати, 

який враховується 

при визначенні 

вартості будівництва 

(нового будівництва, 

реконструкції, 

реставрації, 

капітального 

ремонту, технічного 

переоснащення) 

об’єктів, що 

споруджуються за 

рахунок коштів 

міського бюджету та 

коштів підприємств, 

установ, організацій, 

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, 

установ , організацій,  що 

належать до комунальної 

власності територіальної 

     ІІ- ІІІ квартал 

2018 року 

 

Сектор економіки 

спільно з  відділом 

житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради 



що належать до 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

Бережани на 2018 

рік»  

 

 

громади міста 

 

12. Рішення сесії 

міської ради  

«Про внесення змін в 

рішення сесії міської 

ради від 21 квітня 

2016 року № 181» 

Встановлення розміру 

плати за оренду елементів 

благоустрою 

     ІІ- ІІІ квартал 

2018 року 

 

Сектор економіки  

міської ради спільно з  

фінансовим 

управлінням міської 

ради 

 

 

                        Керуючий справами (секретар) 

                        виконавчого комітету міської ради                                                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 


