
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

15 грудня  2022 року                        м. Бережани                                    №991  

 

Про затвердження Плану роботи  

Бережанської міської ради та графіку її 

пленарних засідань на I півріччя 2023року 

 

Відповідно  до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія Бережанської міської ради 

 

В  И  Р  І Ш  И  Л  А: 

 

1.Затвердити План роботи Бережанської міської ради на I півріччя 2023 

року, згідно  додатку  №1. 

2.Затвердити графік проведення пленарних засідань сесій Бережанської 

міської ради на  I півріччя 2023 рік, згідно додатку №2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Ірину ЗАГНІЙНУ. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                      Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1  

Рішенням сесії міської ради 

 №991 від 15 грудня  2022року 
 

ПЛАН 

роботи Бережанської міської ради на I півріччя 2023 року 

 

№ 

п/п 

Питання для розгляду на пленарних 

засіданнях сесій міської ради 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 
1. Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Бережанської  міської 

територіальної громади за 2022 рік 

Перший 

квартал 

«Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

2. Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Бережанської  міської територіальної 

громади за I квартал 2023року 

щокварталу «Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

3. Про затвердження звіту про використання 

коштів резервного фонду Бережанської  

міської територіальної громади за 2022 рік 

Перший 

квартал 

«Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

4. Про затвердження звіту про використання 

коштів резервного фонду Бережанської  

міської територіальної громади I квартал 

2023року 

щокварталу «Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

5. Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Бережанської  міської 

територіальної громади за I півріччя  

2023року 

Другий 

квартал  

«Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

6. Про затвердження звіту про використання 

коштів резервного фонду Бережанської  

міської територіальної громади I півріччя  

2023року 

Другий 

квартал 

«Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

7. Про внесення змін до бюджету Бережанської  

міської територіальної громади на 2023 рік 

(код бюджету 19548000000) 

За потреби «Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

8. Про затвердження звіту про виконання 

«Програми фінансової підтримки 

добровольчого формування Бережанської 

міської територіальної громади  на 2022 рік» 

Перший 

квартал 

Відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії 

з правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної 

роботи 

9 Про звіт Бережанського міського голови. 

 

Протягом  

кварталу 

Міський голова 

10 Про заслуховування  звітів постійних комісій 

Бережанської  міської ради: 

-Постійна комісія 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. 

Протягом 

кварталу 

Голови постійних 

комісій 



-Постійна комісія з питань архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства, екології, надзвичайних 

ситуацій енергозабезпечення та 

енергоефективності, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики. 

-Постійна комісія з питань освіти, молоді і 

спорту, культури, охорони здоров’я та 

соціальних питань. 

-Постійна комісія з питань регулювання 

земельних відносин. 

11 Про звіти старост Бережанської міської ради 

за період роботи у 2022 році. 

Протягом 

кварталу  

Старости 

Бережанської 

міської ради 

12 Про внесення змін в структуру та штатний 

розпис апарату управління Бережанської 

міської ради  

За потреби Керуючий справами 

(секретар) 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

 

13 Про надання адресної грошової допомоги 

жителям села Павлів Нараївської сільської 

територіальної громади 

Перший- 

другий 

квартал 

«Фінансове 

управління» 

Бережанської 

міської ради 

14 Про внесення змін до фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медичної (медико- санітарної ) 

допомоги» Бережанської міської ради на 2023 рік 

та викладення його в новій редакції. 

За потреби Керівники 

комунальних 

некомерційних 

підприємств 

15 Про внесення змін до фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства  

«Бережанська центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради на 2022 рік та 

викладення його в новій редакції. 

За потреби Керівники 

комунальних 

некомерційних 

підприємств 

16 Про включення в перелік об’єктів комунальної 

власності Першого типу, які підлягають передачі 

в оренду шляхом проведення аукціонів. 

За потреби Юридичний відділ 

17 Про затвердження розпоряджень міського голови  За потреби Керуючий справами 

(секретар) 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

18 Про звільнення від плати за харчування 

(відвідування)в закладах освіти. 
За потреби Відділ освіти, 

молоді та спорту  

Бережанської 

міської ради 

19 Про регулювання  земельних відносин. За потреби Земельний відділ 

20 Про внесення змін в рішення сесії міської ради  За потреби Секретар міської 

ради 

 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Ірина ЗАГНІЙНА



Додаток №2 

до рішення сесії міської ради  

№991 від 15 грудня 2022р 

 

 

ГРАФІК 

пленарних засідань сесії Бережанської міської ради 

на I півріччя 2023року 

 

№ Дата проведення Час проведення Місце проведення 

1 17 Січня 14.00 Зал засідань міської ради 

2 16 Лютого 14.00 Зал засідань міської ради 

3 16 Березня 14.00 Зал засідань міської ради 

4 20 Квітня  14.00 Зал засідань міської ради 

5 18 Травня 14.00 Зал засідань міської ради 

6 20  Червня  14.00 Зал засідань міської ради 

 

 

 

 
 

Cекретар міської ради Ірина ЗАГНІЙНА 

 


