
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 грудня 2022 року м. Бережани № 666 

 

Про затвердження плану діяльності 

Бережанської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

 

З метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності, керуючись п.1 ч. «б» ст. 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та відповідно до ст. 7, ст. 13, ч.1 ст. 31, ст. 

32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», на підставі делегованих повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити план діяльності Бережанської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2023-й рік, згідно з додатком (додається). 

2. Відповідальним за підготовку проєктів регуляторних актів: 

1) Забезпечити виконання плану діяльності Бережанської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік; 

2) Здійснювати підготовку та прийняття регуляторних актів відповідно 

до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

3. Покласти реалізацію повноважень у сфері державної регуляторної 

політики на відділ економічного розвитку «Ресурсний центр громади та 

підтримки підприємництва» міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Марію ЛУК’ЯНОВУ. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 
 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради 

від 08.12.2022 р. № 666 

 

План діяльності Бережанської міської ради 

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 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 сесії 

міської ради 

Про встановлення 

мінімальної вартості 

місячної оренди за 1 

(один) квадратний 

метр  загальної площі 

нерухомого майна 

Врегулювання відносин щодо 

оренди нерухомого майна, а 

саме визначення мінімальної 

суми орендного платежу за 1 

кв.м. нерухомого майна 

Бережанської МТГ 

ІI квартал 

2023 року 

Юридичний відділ міської 

ради 

2. 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Про встановлення розміру 

батьківської плати за 

харчування дітей у 

дошкільних навчальних 

закладах 

Встановлення єдиних цін на 

харчування для дітей, що 

перебувають в дошкільних 

навчальних закладах 

ІІ квартал  

2023 року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради Петро ГОНЧАР 
 


