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ПЕРЕЛІК 
органів, відповідальних за підготовку матеріалів до проекту програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бережани, с.Лісники та с.Рай на 2018 рік  
 

Розділ 
проекту 

Програми 
Зміст проекту програми Відповідальні за підготовку та супровід матеріалів до проекту програми 

Вступ Сектор економіки Бережанської міської ради 

 Аналіз соціально-економічного та 
культурного розвитку міста за  
2017 рік за розділами: 

структурні підрозділи Бережанської міської ради, територіальні органи 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади   

промисловість Сектор економіки Бережанської міської ради 

розвиток дорожньої інфраструктури, 

транспорту та зв'язку 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування і 
архітектури міської ради. 

Впровадження енергоефективних 

заходів 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування і 
архітектури міської ради. 

капітальне будівництво та 

інвестиційна діяльність 

Сектор економіки, відділ житлово-комунального господарства, 
містобудування і архітектури міської ради. 

зовнішньоекономічна діяльність 

 

Сектор економіки Бережанської міської ради 

налагодження співробітництва з 

міжнародними інституціями та  

реалізація проектів міжнародної 

технічної допомоги 

Сектор економіки Бережанської міської ради 
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житлово-комунальне господарство  та 

енергозбереження 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування і 
архітектури  міської ради 

розвиток підприємництва, торгівлі та 

послуг 

Сектор економіки Бережанської міської ради 

бюджетно-податкова та фінансова 

діяльність 

Фінансове управління Бережанської міської ради, Бережанське 
відділення Бучацької ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у 
Тернопільській області, Бережанського об'єднаного  управління 
Пенсійного фонду  Тернопільської області   

розвиток ринку праці, чисельність 
населення та заробітна плата 

Управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації.  

основні завдання соціального захисту 

населення 

Управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 

освіта і наука Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

культура  Відділ культури, туризму та релігій  Бережанської міської ради 

фізична культура і спорт, підтримка 

молоді та захист прав дітей 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

туризм та рекреація Вдділ культури, туризму та релігій  Бережанської міської ради 

охорона навколишнього природного 
середовища 

Відділ Держгеокадастру у Бережанському районі Тернопільської 
області. 

розвиток територіальних громад Відділ житлово-комунального господарства, містобудування і 
архітектури Бережанської міської ради 

захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради. 

результати реалізації програмних 

завдань 

 

Структурні підрозділи Бережанської міської ради,  місцеві 

територіальні органи виконавчої влади                    

ІІ. Головні проблеми соціально- Структурні підрозділи Бережанської міської ради, місцеві територіальні 
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економічного розвитку області у 
відповідній галузі (сфері діяльності) 
 

органи виконавчої влади                    

ІІІ. Головні пріоритети, завдання та 
прогноз соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2018 рік 
за напрямами вказаними в розділі І 
 

Структурні підрозділи Бережанської міської ради, місцеві територіальні 
органи виконавчої влади                    

ІV. Організація виконання Програми, 
реалізація основних положень 
програми  

Сруктурні підрозділи Бережанської міської ради, місцеві територіальні 
органи виконавчої влади. 

V. Фінансове забезпечення реалізації 

Програми  

 

Структурні підрозділи Бережанської міської ради 

VІ. Контроль за ходом реалізації Програми 
 
 

Сектор економіки Бережанської міської ради 

 Додатки:  

Основні показники програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Бережани, 
с.Рай та с.Лісники на 2018 рік  

Місцеві територіальні органи виконавчої влади                     

 Пріоритетні напрямки соціально - 

економічного та культурного розвитку 

міста Бережани, с.Рай та с.Лісники на 

2018 рік 

Сруктурні підрозділи Бережанської міської ради, місцеві територіальні 
органи виконавчої влади. 

Основні заходи щодо виконання 

програми соціально-економічного та 

Структурні підрозділи Бережанської міської ради, місцеві територіальні 
органи виконавчої влади. 
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культурного розвитку міста Бережани, 

с.Рай та с.Лісники на 2018 рік 

Перелік регіональних програм, 
запропонованих для фінансування з 
державного, обласного та місцевого 
бюджету в 2018 році 

Структурні підрозділи Бережанської міської ради, місцеві територіальні 
органи виконавчої влади. 

 

 

             Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітенту міської  ради                    О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


