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Р І Ш Е Н Н Я  

 

 20 жовтня   2022 року                       м. Бережани                                       №906 
 

                   Про затвердження звіту про виконання  

бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

рішення виконавчого комітету від 13 жовтня 2022 року №611 «Про внесення на 

розгляд сесії Бережанської міської ради проєкту рішення «Про затвердження 

звіту про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за 9 

місяців 2022 року», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, заслухавши 

інформацію начальника «Фінансового управління» Бережанської міської ради , 

сесія   Бережанської міської ради 

 

   В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року з такими показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  162 365 119,53 грн. (сто 

шістдесят два мільйони триста шістдесят п’ять тисяч сто дев’ятнадцять гривень 

53 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 161 454 579,40 грн. (сто шістдесят один мільйон 

чотириста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять гривень 40 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 910 540,13 грн. (дев’ятсот десять тисяч 

п’ятсот сорок гривень 13 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 140 831 764,56 грн. (сто 

сорок мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят чотири гривні 

56 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 139 464 416,23 грн. (сто тридцять дев’ять 

мільйонів чотириста шістдесят чотири тисячі чотириста шістнадцять гривень 23 

коп.); 



спеціального фонду – у сумі 1 367 348,33 грн. (один мільйон триста 

шістдесят сім тисяч триста сорок вісім гривень 33 коп.).  

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму. 
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