
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 15 березня  2017 р.                                                              № 135 

 

Про організацію виконання 

програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста 

Бережани на 2017 рік 

 

Керуючись ст.12,ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 26 квітня 2003 року №621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету», на виконання  рішення 

сесії Бережанської міської  ради від 23 лютого 2017 року №503  «Про 

затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 

2017 рік», з метою ефективного забезпечення реалізації програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік: 

 

 

1. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради, сектору економіки 

міської ради, відділу освіти, молоді та спорту міської ради,  відділу культури 

туризму та релігії міської ради, відділу житлово-комунального господарства 

містобудування і архітектури міської ради, службі у справах дітей надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді міської ради,  МКП «Добробут», 

МКП «Господар»,  Бережанському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду 

України Тернопільської області,  Бережанському відділенню Бучацької 

об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної 

фіскальної служби у Тернопільській області, Бережанському районному центру 

зайнятості,  відділу Держгеокадастру у Бережанському районі,   управлінню 

соціального захисту населення Бережанської районної державної адміністрації: 

1) забезпечити належне виконання показників, заходів і пріоритетів, 

передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Бережани на 2017 рік (далі-Програма), що додається; 



2) інформувати сектор економіки міської ради  про хід виконання 

програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом в 

паперовому та електронному вигляді (mrada@ber.te.ua) згідно з встановленими 

формами, а саме: 

- виконання основних показників, передбачених Програмою згідно з 

таблицею 1; 

- виконання пріоритетних напрямів розвитку, передбачених Програмою 

згідно з таблицею 2; 

- виконання заходів, передбачених Програмою згідно з таблицею 3; 

- виконання міських, (комплексних) програм у 2017 році, передбачених 

Програмою згідно з таблицею 4; 

3) подавати аналітичну записку щодо основних тенденцій соціально-

економічного розвитку галузі із зазначенням факторів, які сприяли покращенню 

ситуації та вплинули на її погіршення. 

2. Сектору  економіки міської ради забезпечити узагальнення отриманих 

матеріалів та про хід виконання Програми інформувати департамент 

економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації щокварталу 

до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бойко М.І. 

 

 Міський голова                                                                       В.Я. МУЗИЧКА       

     Вридник С.М. 
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