
Перелік діючих регуляторних актів 

№ 

з/

п 

Дата 

прийнят

тя та 

номер 

Назва регуляторного 

акту 

№ та дата 

Державної 

Реєстрації в 

органах 

юстиції 

Розробник Термін виконання заходів з відстеження 

результативності регуляторних актів 

Метод 

одержання 

результатів 

відстеження 

Посилання на 

веб-сторінку 

базове повторне періодичне 

1 Від 21 

червня 

2012 

№449 

 

«Про пайову участь  

у розвитку 

інфраструктури  

Бережанської міської 

ради (м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай)» 

(Із змінами відповідно 

до рішення сесії міської 

ради №811 від 24 

грудня 2013) 

(Із змінами відповідно 

до рішення сесії міської 

ради №30 від 15 грудня 

2015 року) 

 

 Бережанська 

міська рада 

після 

набрання 

чинності 

регуляторно

го акта 

через рік після  

набуття чинності 

даним 

регуляторним 

актом 

 

через три  

роки після  

проведення 

повторного 

відстеження 

 

офіційні 

статистичні 

дані 

http://berezhmrada.

te.ua 

2 Від 08 

вересня 

2016 

року 

№337 

«Про плату за навчання 

та пільги для дітей у 

школах естетичного 

виховання» 

 

 Бережанська 

міська рада 

до набрання 

чинності  

рішення 

 

після набрання  

чинності 

рішення 

 

 дані відділу 

культури, 

туризму та 

релігій  

Бережанської 

міської ради 

 

http://berezhmrada.

te.ua 

3 Від 26 

лютого 

2016 

року 

№17 

 

«Про затвердження  

розміру витрат на  

копіювання або 

друк документів, що  

надаються за запитами 

на інформацію,та  

порядку відшкодування 

цих витрат» 

 

 

 Бережанська 

міська рада 

через шість 

місяців 

через один рік раз на кожні 

наступні три  

роки. 

 

через 

бухгалтерсь-

кий облік 

виконаних 

робіт з надання  

публічної 

інформації 

 

http://berezhmrada.

te.ua 

 

4 Від 02 

вересня 

2014 

Про затвердження 

Положення про 

здійснення сезонної 

роздрібної торгівлі в  

 Бережанська 

міська рада 

до дня 

набрання 

ним 

чинності 

через рік з 

дня  набуття 

чинності даного 

раз на кожні три 

роки починаючи 

з дня закінчення 

заходів з 

  



року  

№ 987 

 

м. Бережани регуляторного 

акту 

повторного 

відстеження 

4 Від 25 

лютого 

2016 

року 

№110 

 

«Про внесення  

змін до рішення сесії 

Бережанської міської 

ради № 987 від 

02.09.2014 року «Про 

затвердження 

Положення про  

здійснення сезонної 

роздрібної торгівлі в 

місті Бережани»»  

 

 Бережанська 

міська рада 

    http://berezhmrada.

te.ua 

 

5 Від 21 

грудня 

2016 

року 

№207 

 

«Про коригування  

тарифів на послуги 

водовідведення» 

 

 Бережанська 

міська рада 

проведено  

на етапі  

його 

підготовки 

 

не пізніше, ніж 

через рік з  

моменту 

набрання 

чинності 

акту 

 аналіз даних 

звіту 

підприємства 

надавача 

послуг про 

стан надання 

послуг з  

водовідведення 

на території 

Бережанської 

міської ради 

 

http://berezhmrada.

te.ua 

6 Від 09 

вересня 

2016 

року 

№125 

 

«Про коригування 

тарифів на послуги  

централізованого 

водопостачання» 

 

 Бережанська 

міська рада 

проведено 

на етапі 

його 

підготовки 

 

не пізніше, ніж 

через рік з 

моменту 

набрання 

чинності цим 

актом 

 

 аналіз даних 

звіту 

підприємства 

надавача 

послуг про 

стан надання 

послуг з 

централізовано

го 

водопостачан 

ня на території 

Бережанської 

міської ради 

 

http://berezhmrada.

te.ua 

7 Від 30 

травня 

2017 

року 

«Про затвердження 

тарифів на окремі види 

ритуальних 

послуг відповідно до  

 Бережанська 

міська рада 

через рік  

після 

оприлюдне

через рік 

 

раз на кожні  

три роки після 

закінчення 

заходів з 

шляхом 

проведення 

аналізу 

звернень і 

http://berezhmrada.

te.ua 



№ 291 

 

необхідного 

мінімального переліку» 

 

ння 

рішення 

 

повторного 

відстеження 

 

скарг від 

мешканців 

міста 

8 Від 28 

березня 

2017 

року 

№ 254 

 

«Про коригування 

тарифів на послуги із  

збирання та вивезення 

твердих побутових  

відходів, що надаються 

ТЗОВ «Компанія «Еко-

інвест» 

 

 Бережанська 

міська рада 

проведено 

на  

етапі його 

підготовки 

 

через 2 роки 

після набуття 

чинності  

регуляторного 

акту 

 

 аналіз даних 

звіту 

товариства 

надавача 

послуг про 

стан надання 

послуг зі 

збирання та 

вивезення 

твердих  

побутових 

відходів на 

території 

Бережанської 

міської ради 

 

http://berezhmrada.

te.ua 

9 Від 21  

грудня 

2016 

року 

№198 

 

«Про затвердження 

розрахунків  

відновної вартості 

зелених насаджень, що 

підлягають видаленню в 

м. Бережани» 

 

 Бережанська 

міська рада 

через шість 

місяців з  

дня  

набрання 

чинності  

регуляторно

го акту 

 

через рік раз в три роки 

після проведення 

повторного 

відстеження 

шляхом 

використання  

статистичних 

даних відділу 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту  

населення 

 

http://berezhmrada.

te.ua 

10 Від 21 

грудня  

2016 

року 

№193 

 

«Про встановлення  

розміру батьківської 

плати за харчування 

дітей у дошкільних 

навчальних закладах  

м. Бережани  

з 01.02.2017 року» 

 

 Бережанська 

міська рада 

до дня  

набрання 

чинності 

регуляторно

го акта 

 

не пізніше, як 

через рік після 

набрання  

чинності  

регуляторного 

акту 

 

через  

три роки з 

моменту 

закінчення 

заходів з 

повторного  

відстеження 

 

шляхом 

використання  

статистичних 

даних,збору та 

аналізу даних 

за відповідний 

період 

 

http://berezhmrada.

te.ua 

 


