
 

Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

XІІІ сесія  

(VІI засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 03 серпня 2018 року         № 1035 

 

Про надання дозволу на попередню 

оплату 

 

 

Розглянувши лист Служби автомобільних доріг у Тернопільській області 

від 02.08.2018 р. № 07-19/947, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», рішення сесії 

міської ради від 22.12.2017 р.№ 807 «Про міський бюджет на 2018 рік», 

рішення сесії міської ради від 08.02.2018 р.№ 849 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік», рішення сесії міської ради від 22.02.2018р. 

№854 «Про надання дозволу на укладення договору на співфінансування 

капітального ремонту автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам'янка, в межах Бережанської міської ради (по вулицях 

Тернопільська, Степана Бандери, Рогатинська), керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення вчасної 

та належної організації ремонтно-будівельних робіт на об’єктах ремонту 

доріг в м. Бережани, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Тернопільській області – 

одержувачу бюджетних коштів передбачених у бюджеті міста на 2018 рік, у 

договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 

передбачати здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг для 

виконання робіт із капітального ремонту комунікацій та інших об’єктів 

дорожньої інфраструктури, ділянки автомобільної дороги М-12 Стрий-

Тернопіль-Кропивницькмй-Знамянка, в межах Бережанської міської ради 

(по вулицях Тернопільська, Степана Бандери, Рогатинська) Тернопільської 

області, у розмірі не більше 30% від суми запланованої згідно з відповідним 

договором на строк, що не перевищує 30 календарних днів - для робіт з 



поточного ремонту та на строк, що не перевищує 90 календарних днів - для 

робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту .  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 


