
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1134 

 

Про затвердження міської цільової програми 

«Громадський бюджет Бережанської міської 

ради на 2019 рік» 

 

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

Україні», розглянувши проект міської цільової програми «Громадський 

бюджет Бережанської міської ради на 2019 рік» враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити міську цільову програму «Громадський бюджет Бережанської 

міської ради на 2019 рік» згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику 

міського голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 

до рішення Бережанської міської 

ради від 29.11.2018 року №1134 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА 

«Громадський бюджет Бережанської міської ради на 2019 рік» 

 

Розділ 1. 

Паспорт Програми. 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Виконавчий комітет 

2. Розробник програми   Бережанська міська рада 

3. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Сектор економіки, головний спеціаліст 

з питань зовнішньо – економічної  

діяльності та інвестицій, головні 

розпорядники коштів міського бюджету 

4. Учасники програми   
Громадськість міста Бережани, головні 

розпорядники 

5. Термін реалізації програми 2019 рік 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

міський бюджет міста Бережани 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

500 тис. грн. 

7.1. 
у тому числі: коштів міського 

бюджету   
500 тис. грн. 

 

Розділ 2. 

Мета Програми 

Основною метою Програми є реалізація Положення про громадський 

бюджет Бережанської міської ради у 2019 році. 

Положення про громадський бюджет Бережанської міської ради (далі – 

Положення) визначає основні засади процесу взаємодії Бережанської міської 

ради та мешканців громади щодо залучення жителів, які постійно в ній 

проживають, до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету розвитку 

Бережанської міської ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та 

надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення 

відкритості та прозорості діяльності Бережанської міської ради та її виконавчих 

органів. 

 



Розділ 3. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми. 

3.1. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 500,0 тис. грн. 

3.2. Ресурсне забезпечення Програми: 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на 

виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

(тис.грн.) 

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 направлення на фінансування та реалізацію кращих проектів 

розвитку міста, які надійшли до міської ради від мешканців Бережанської 

територіальної громади у відповідності до Положення про громадський бюджет  

Бережанської міської ради. 

 

Розділ 6. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює 

відповідальний виконавець Сектор економіки Бережанської міської ради та 

головний спеціаліст з питань зовнішньо – економічної  діяльності та інвестицій.  

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 


