
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________  2022 року                м. Бережани                        ПРОЕКТ №704 

 

Про затвердження графіку проведення пленарних 

засідань сесії Бережанської міської ради на 2022 рік 

 
Керуючись ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення п.2 сесії міської ради №291 від 24.06.2021року, 

сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити графік проведення пленарних засідань сесій Бережанської 

міської ради на 2021 рік (графік додається). 

2.Внести зміни в Регламент  Бережанської міської ради VIII скликання, 

затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради №9 від 

09.12.2020року, а саме підпункт 4 статті 27 «Пленарні засідання Ради» 

скасувати та викласти в наступній редакції: 

«Дата та час  проведення  пленарних  засідань    Ради   визначаються 

розпорядженням міського голови, згідно щорічно затвердженого графіку 

проведення пленарних засідань. 

Початок пленарних засідань сесії  Бережанської міської ради визначається, 

виходячи із рішення сесії про затвердження графіку проведення пленарних 

засідань або на підставі розпорядження міського голови, проте їх тривалість - 

не  пізніше 17 години. 

За процедурним рішенням сесії міської ради тривалість пленарного  

засідання, може бути продовжено.» 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Ірину ЗАГНІЙНУ. 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Ростислав БОРТНИК 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

№__   від __ січня 2022 року 

 

 

 

ГРАФІК 

проведення пленарних засідань сесій  

Бережанської міської ради 

на 2022 рік 
№ 

з/п 
Дата проведення Час 

проведення 

Місце  

проведення 
1. 20 січня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

2. 17 лютого 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

3. 17 березня 2022 року. 11:00 Зал засідань міської ради 

4. 21 квітня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

5. 26 травня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

6. 23 червня 202 року 11:00 Зал засідань міської ради 

7. 21 липня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

8. 18 серпня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

9. 22 вересня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

10. 20 жовтня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

11. 17 листопада 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

12. 15 грудня 2022 року 11:00 Зал засідань міської ради 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                            Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 


