
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 травня  2019  року                               №  930 

 

Про розгляд  звіту за результатами 

державного аудиту виконання бюджету 

міста Бережани за період з 01.01.2016 року 

по 31.01.2019 року та заходи  щодо 

виконання пропозицій Управління Західного 

офісу Держаудитслужби в Тернопільській 

області щодо підвищення ефективності 

використання наявних фінансових ресурсів 
 

Розглянувши звіт за результатами державного фінансового аудиту 

виконання бюджету міста Бережани за період з 01.01.2016 року по 31.01.2019 

року, листи Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській 

області від 23.04.2019 року № 13-19-03-12/2551-2019 «Про результати ревізії 

Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради», від 14.05.2019 року       

№ 13-19-05-12/2892-2019 «Про результати ревізії фінансово-господарської 

діяльності Бережанського міського комунального підприємства «Господар»», 

від 16.05.2019 року №13-19-08-12/2947-2019 «Щодо усунення порушень 

законодавства»,  з метою забезпечення максимального наповнення міського 

бюджету, підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів 

та управління комунальним майном,  та усунення порушень законодавства, 

виявлених під час аудиту та ревізій,   керуючись ст.28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт  за результатами державного фінансового аудиту виконання 

бюджету міста Бережани за період з 01.01.2016 року по 31.01.2019 року від 

26.04.20019 №08-19/1, інформації про результати ревізії Відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради та Бережанського міського комунального 

підприємства «Господар» прийняти до відома. 

2. З метою усунення порушень законодавства, виявлених під час аудиту 

та ревізій, доручити: 



2.1. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради до 

01.07.2019 року подати на розгляд міського голови обґрунтовані пропозиції 

щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до 

потреб населення. 

2.2. Юридичному відділу Бережанської міської ради: 

2.2.1. В термін до 01.07.2019 року  вжити дієвих заходів, в тому числі 

шляхом звернення до суду, щодо: 

- стягнення заборгованості з орендної  плати за землю; 

- зобов’язання Бережанського райСТ укласти  договір оренди земельної 

ділянки відповідно до рішення сесії від 28.02.2019 р.  №1252; 

- переоформлення Бережанським райСТ права постійного користування  

земельними ділянками згідно Державних актів, виданих до 2002 року. 

2.2.2. Спільно із фінансовим управлінням міської ради та земельним 

відділом міської ради в термін до 01.07.2019 року розробити та подати на 

розгляд виконавчого комітету проект регламенту (порядку) взаємодії між 

структурними підрозділами міської ради, з визначенням механізму виконання 

їх функцій щодо наповнення бюджету, збереження комунального майна та 

земель. 

2.3. Земельному відділу Бережанської міської ради спільно із фінансовим 

управлінням міської ради в термін до 01.07.2019 року розробити та подати на 

розгляд виконавчому комітету міської ради  проект «Порядку встановлення 

розмірів орендної плати за земельні ділянки, розташовані на території міста», за 

результатами розгляду якого виконавчим комітетом  винести вказаний проект 

для  розгляду та затвердження  на сесії Бережанської міської ради. 

2.4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування  та 

архітектури міської ради в термін до 01.07.2019 року подати пропозиції щодо 

внесення змін до «Правил благоустрою» в частині визначення меж об’єктів 

благоустрою з визначенням балансоутримувачів цих об’єктів, а також меж 

територій закріплених за підприємствами, установами, організаціями. 

2.5. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування  та 

архітектури міської ради спільно з Бережанським БМКП «Господар» в термін 

до 16.06.2019 року забезпечити відновлення в обліку  МКП «Господар» 

вартості неприватизованих квартир та підготувати пакет документів щодо 

реєстрації в установленому законом  порядку права власності на них. 

2.6. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради: 

- в термін до 01.07.2019 року  розробити та подати на розгляд 

виконавчому комітету проект «Заходів щодо ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів,  економії видатків, зменшення обсягів 

фінансування не першочергових та непродуктивних витрат»; 

- спільно із юридичним відділом міської ради  до 07.06.2019 року 

розробити та до 15.06.2019 року вжити заходів щодо відшкодування з 

Бережанського районного бюджету міському бюджету 94,87 тис. грн. – суму 

нецільового використання коштів, спрямованих за  окремими рішеннями 

Бережанської районної ради всупереч умов  укладених з міською радою 

договорів про міжбюджетні трансферти. 



3. Начальнику відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

Михальчук Г.В. та директору Бережанського МКП «Господар» до 01.07.2019 

року вжити заходи з усунення виявлених ревізіями порушень та забезпечити 

відшкодування матеріальної шкоди (збитків).  

4. Інформацію про виконання даного рішення виконавцям, вказаним у 

пунктах 1-3, подати у загальний відділ міської ради до 02.07.2019 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П., заступника міського голови  

Захарківа О.М. та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради Тиманського О.С., відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


