
 
Бережанська міська рада  

VIII скликання 

VII сесія  

(ІІІ засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

09 квітня 2021 року         м. Бережани                                  № 209 

 

Про  створення робочої групи  з підготовки  

та надання  висновків щодо внесення змін в  

бюджет Бережанської міської територіальної 

громади  на 2021р. в частині фінансового 

забезпечення старостинських округів 

 

 

Розглянувши депутатський запит депутатів VIII скликання сесії 

Бережанської міської ради  від 09.04.2021року  фракції «Голос», поданого в  

порядку ст.ст. 21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

враховуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради  

 

                                                ВИРІШИЛА: 

 

1. Депутатський запит депутатів  Бережанської міської ради фракції 

«Голос»  від 09.04.2021року – підтримати. 

2. Створити робочу групу з  підготовки та надання  висновків щодо 

внесення змін в бюджет Бережанської міської територіальної громади  на 2021р.в 

частині фінансового забезпечення старостинських округів, в наступному складі: 

Голова комісії: Лук’янова М.М. – перший заступник міського голови; 

Заступник голови комісії: Урдейчук В.П. – заступник міського голови; 

Секретар комісії: Легка Н.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

доходів та  економічного аналізу  - головний бухгалтер  «Фінансового 

управління» міської ради, депутат міської ради;  

Члени комісії: 

Тиманський О.С. – начальник «Фінансового управління» Бережанської 

міської ради; 

Кулина Роман Федорович - депутат міської ради, голова  постійної комісії з 

питань бюджету та фінансів; 



Гетун Олексій Володимирович - депутат міської ради, член постійної комісії 

з питань бюджету та фінансів; 

Гурко Ігор Андрійович - депутат міської ради, член постійної комісії з 

питань бюджету та фінансів ; 

Петрович Юрій Володимирович-  депутат міської ради, член постійної 

комісії з питань бюджету та фінансів; 

Венчур Олег Любомирович- депутат міської ради, член постійної комісії з 

питань бюджету та фінансів; 

Захарків Олег Мирославович- депутат міської ради, член постійної комісії з 

питань  освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань; 

Жеребецький Степан Володимирович-депутат міської ради ,член постійної 

комісії з питань  освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та 

соціальних питань; 

Калинюк Василь Михайлович- депутат міської ради ,член постійної комісії 

з питань  освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань. 

3. Засідання робочої групи з  підготовки та надання  висновків щодо 

внесення змін в бюджет Бережанської міської територіальної громади  на 2021р. 

в частині фінансового забезпечення старостинських округів проводити із участю 

старостів старостинських округів та депутатів, яким подано  запит. 

4. Голові робочої  групи  на   чергове засідання сесії міської ради   на 

29.04.2021 року підготовити та надати сесії  міської ради висновки щодо 

внесення змін в бюджет Бережанської міської територіальної громади  на 2021р. 

в частині фінансового забезпечення старостинських округів та відповідний 

проєкт рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишити  за  міським 

головою. 

 

 

 

Міській голова                   Ростислав БОРТНИК 


