
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІІI скликання 

ІІ сесія 

(ІІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 28 грудня 2020 року       № 56 

 

Про доповнення Положення 

про громадський бюджет (бюджет участі) 

Бережанської міської територіальної громади 

та перенесення фінансування проектів-

переможців Громадського бюджету 2020 року 

на 2021 бюджетний  рік 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення Координаційної ради щодо визначення переможців 

Громадського бюджету м. Бережани 2020 від 11 грудня 2020 р., рішення сесії 

міської ради № 1550 від 20.12.2019 року, у зв’язку з неможливістю реалізації у 

2020 році проєктів-переможців міської цільової програми  «Громадський  

бюджет  Бережанської  міської  ради  на  2020 р через пандемію гострої 

респіраторної хвороби, яку спричинює коронавірус SARS-CoV-2, та беручи до 

уваги необхідність реалізації даних проєктів Громадського бюджету з метою 

запобігання ігноруванню інтересів жителів громади, які підтримали ці 

проєкти своїм голосуванням, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Доповнити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Бережанської міської територіальної громади  Розділом 11. Форс-мажорні 

обставини. Пунктом.11.1. У випадку виникнення визначених чинним 

законодавством форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), 

що перешкоджають, чи можуть перешкоджати реалізації проєктів-

переможців у рік впровадження проектів, видатки на реалізацію проектів-

переможців можуть бути перенесені на наступний календарний рік 

окремим рішенням міської ради. 



2. Перенести на 2021 бюджетний рік фінансування проектів-переможців 

Громадського бюджету 2020 р. : «Облаштування відкритого простору 

«Рідне місто» - середовища для ефективної діяльності, соціального 

становлення та розвитку громади Бережан»; «Психологічно-духовна 

порадня – створення місця підтримки  та розради для людей, що 

перебувають в складних (кризових) життєвих обставинах»; 

«Облаштування місця відпочинку для різних вікових груп в селі 

Лісники»; «Облаштування дитячого майданчика «Казковий ліс» 

3. Фінансово-економічному відділу передбачити в бюджеті 2021 року 

можливість фінансування проектів-переможців Громадського бюджету 

2020 р. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

ради з  питань бюджету та фінансів, з питань економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, 

захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту депутатської діяльності та 

етики та першого заступника міського голови Лукянову М.М. 

 

   Міський голова     Ростислав БОРТНИК 


