
                                                                                                                                                                       Додаток    

                       до рішення виконавчого комітету                      

                                                                                                                                                       Бережанської міської ради  

                       від 13.12.2019 р.    № 1096  

                                                                                                                                                      (в редакції рішення виконавчого          

                                                                                                                                                       комітету від 18.06.2020 р. № 1237 

План діяльності Бережанської міської ради 

 з підготовки проєктів регуляторних актів  на 2020 рік  

 

№ 

п/п 

Вид рішення 
Назва проєкту 

регуляторного акту 

Мета прийняття 

проєкту 

регуляторного акту 

Термін підготовки 

проєкту 

регуляторного акту 

Відповідальні за 

розробку проєкту 

регуляторного акту 

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про встановлення 

розміру батьківської 

плати за харчування 

дітей у дошкільних  

навчальних    

закладах                     

з 01.06.2020 року». 

Встановлення єдиних цін 

на харчування для дітей, 

що перебувають в 

дошкільних навчальних 

закладах  

 

І квартал 

2020 року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

2. Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про коригування 

тарифів  на окремі 

види ритуальних 

послуг відповідно до 

необхідного 

мінімального 

переліку» 

Приведення тарифу до 

економічно 

обґрунтованого розміру, 

недопущення збитковості 

комунального 

підприємства 

ІV квартал 

2020 року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради,  

БМКП «Господар»  



3. Рішення сесії 

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 

ІІ квартал 

2020 року 

 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

4. Рішення сесії 

міської ради 

Про прийняття 

ставок місцевих 

податків і зборів на 

2021 рік 

Регулювання ставок 

місцевих податків і зборів 

на 2021 рік 

II квартал 

2020 року 

Фінансово-

економічний відділ  

Бережанської міської 

ради 

5 Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

«Про затвердження 

норми споживання 

води населенням, 

підприємствами, 

установами та 

організаціями з 

водопроводу             

БМКП «Добробут» 

Встановлення норм 

водопостачання та 

водовідведення для 

споживачів, які 

користуються послугами  

БМКП «Добробут» на 

наступні 3 роки; 

дотримання та виконання 

стандартів, нормативів, 

норм, порядків та правил 

по   кількості і якості 

зазначених послуг 

ІІІ квартал 

2020 року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури міської 

ради,  

БМКП «Добробут»  

 

 

                        Керуючий справами (секретар) 

                        виконавчого комітету міської ради                                                     Олег  ТИМАНСЬКИЙ 
 

 


