
 

Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVI сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 17 грудня 2021 року        м. Бережани                                           №531 

 

Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста 

Бережани на 2019-2021 роки 

 

Розглянувши лист Бережанського міського комунального підприємства 

«Добробут» Бережанської міської ради від 13.12.2021року №160/01-11 щодо 

необхідності передбачення додаткових коштів та внесення змін в Програму 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Бережани на 2019-

2021роки (надалі - Програма), затвердженої рішенням сесії міської ради №1205 

від 24.01.2019 року, враховуючи  пропозиції постійної комісії з питань бюджету 

та фінансів(протокол №34 від 16.12.2021року), сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в  Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Бережани на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії 

міської ради №1205 від 24.01.2019 року, а саме: 

1.1. в п. 6 «загальний обсяг фінансування – 1700 тис. грн» замінити на 

«загальний обсяг фінансування – 1900 тис. грн»; 

1.2. Додаток до Програми скасувати та викласти в новій редакції 

(додається). 

2. Дане рішення довести до відома «Фінансового управління» 

Бережанської міської ради та Бережанського міського комунального 

підприємства «Добробут». 

3. Контроль за організацією виконання рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та фінансів. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК  

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сесії міської ради  

17  грудня 2021 року  №531 

 

Перелік напрямів, завдань і заходів  Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Бережани на 2019-2021 роки 

 
№ 

п/п 

 

Назва 

напряму 

(пріоритетні 

завдання) 

Заходи програми Строк 

викон

ання 

Виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис.грн. 

 

Джерела 

фінансуван

ня 

Очікуваний 

результат 

2019 2020 2021 Всьог

о 

1 Надання 

фінансової 

підтримки 

комунальним 

підприємствам 

міста 

-зміцнення матеріально-технічної 

бази комунальних підприємств; 

-сприяння створенню належних 

умов для здійснення 

комунальними підприємствами 

своєї поточної діяльності по 

виробництву і наданню якісних 

послуг споживачам міста; 

-залучення додаткових коштів на 

оновлення виробничих 

потужностей та зниження рівня 

аварійності об’єктів; 

-своєчасне і в повному обсязі 

проведення інвестиційної 

діяльності, направленої на 

переоснащення, відновлення та 

реконструкції виробничих 

потужностей комунальних 

підприємств 

2019-

2021 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

Бережанське 

міське 

комунальне 

підприємство 

«Добробут» 

500 500 900 1900 Бюджет 

міста 

Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунальних 

підприємств  

відповідно до 

їх 

функціональни

х призначень 

 ВСЬОГО:    500 500 900 1900   

 

Секретар міської ради                                                                         Ірина ЗАГНІЙНА 


