
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІII скликання 

ХVІ сесія 

(__ засідання) 

 

РІШЕННЯ 
 

_____ грудня 2020 року м. Бережани                                   ПРОЕКТ  №640  

 

Про затвердження міської цільової програми 

«Громадський бюджет Бережанської міської  

територіальної громади на 2022 рік» 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши проєкт міської цільової програми «Громадський бюджет 

Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік», враховуючи 

пропозиції постійної комісії  з питань бюджету та фінансів (протокол №34 від 

16.12.2021року), сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити міську цільову програму «Громадський бюджет 

Бережанської міської територіальної громади  на 2022 рік» згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому 

заступнику міського голови Лук’яновій М.М. 

 

 

   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                            Ростислав БОРТНИК 



                                                                         Додаток 

до рішення Бережанської міської 

територіальної громади  

__________2021 року №_______ 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Громадський бюджет Бережанської  міської 

  територіальної громади на 2022 рік» 

 

Розділ 1. 

Паспорт Програми. 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Бережанська міська рада 

2. Розробник програми   Бережанська міська рада 

3. 
Відповідальний виконавець 

програми 

“Фінансове управління” 

 Бережанської міської ради,                       

відділ економічного розвитку 

“Ресурсний центр громади та 

 підтримки підприємництва” 

 Бережанської міської ради 

4. Учасники програми   
головні розпорядники коштів,  

жителі громади 

5. Термін реалізації програми 2022 рік 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

бюджет Бережанської міської 

територіальної громади 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

500 тис. гривень 

7.1. 
у тому числі: коштів 

місцевого бюджету   
500 тис. гривень 

Розділ 2 

2. Загальні положення 

 

  2.1 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” надає 

територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та 

ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон 

запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи. 

  2.2. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) проводиться за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

        2.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на 2022 рік 



визначається рішенням сесії Бережанської міської ради та становить до 1,0 % 

розміру власних надходжень за рік, що передує року затвердження Програми. 

2.4. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) 

фінансуються проєкти членів громади, реалізація яких можлива протягом 

одного бюджетного року. 

2.5. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання 

земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до 

комунальної власності. 

2.6. Сесія Бережанської міської ради щороку може визначати пріоритетні 

напрямки для фінансування проєктних пропозицій в рамках громадського 

бюджету. 

                                                               Розділ 3 

Мета Програми 

 

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи 

взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному 

процесі для задоволення потреб мешканців Бережанської міської 

територіальної громади, активізація мешканців та залучення їх до прийняття 

рішень щодо стану та формування найближчого їм оточення. 

Розділ 4 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми 

 

4.1.  Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету міської 

територіальної громади. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 

500,0 тис. гривень. 

4.2. Ресурсне забезпечення Програми: 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на 

виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

(тис.гривень) 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
500,0 

Кошти з інших джерел фінансування, незаборонені 

чинним законодавством 
0 

 

Розділ 5. 

Напрями діяльності та заходи Програми. 

  Програма направлена на фінансування та реалізацію кращих проєктів 

розвитку громади, які надійшли до Бережанської міської територіальної 

громади від мешканців громади у відповідності до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) Бережанської міської територіальної громади. 

Розділ 6. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 



Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснюють 

Бережанська міська рада та Координаційна рада відповідно до повноважень. 

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку 

реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) у 

межах визначених бюджетних призначень. 

Головні розпорядники коштів в межах своїх повноважень здійснюють 

оцінку ефективності Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та 

контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

 

 

 

Секретар міської ради                                    Ірина ЗАГНІЙНА

  


