
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 05 лютого  2018 р.                   м. Бережани                                               № 29-р 

 

Про комісію з питань розподілу та 

використання бюджетних коштів, 

виділених на реалізацію Програми 

проведення «Свята Зими» у м. Бережани 
 

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

рішенням сесії Бережанської міської ради від 25 січня 2018 р. №813 «Про 

затвердження Програми проведення «Свята Зими» у м.Бережани, 

розпорядженням міського голови м.Бережани від 25 січня 2018 р. №12-р «Про 

проведення «Свята Зими» у  м.Бережани»,  з метою раціонального 

використання бюджетних коштів:  

  

1. Створити комісію з питань розподілу та використання  бюджетних 

коштів, виділених на реалізацію Програми проведення «Свята Зими» у               

м. Бережани (далі - Комісія) у складі згідно з додатком, що додається.  

2. Комісії провести розподіл коштів, виділених на реалізацію Програми 

проведення «Свята Зими» у м. Бережани до 12 лютого 2018 року. 

3. Комісії скласти протоколи про використання бюджетних коштів, 

виділених на проведення «Свята Зими» у м. Бережани,  до 14 лютого 2018 року, 

та подати їх для затвердження міським головою до 19 лютого 2018 року. 

4. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

проводити фінансування видатків на реалізацію Програми проведення «Свята 

Зими» у м. Бережани згідно протокольного рішення Комісії. 

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 

міського голови  ЗАХАРКІВУ О.М. 

   

  Міський голова                      В.Я. МУЗИЧКА                   
                         

          

           Захарків О.М. 

           Хомецька І.М. 

                     

              



                                           Додаток  

                                                    до розпорядження міського голови  

                              від 05.02.2018 № 29-р 

 

СКЛАД 

 комісії з питань розподілу та використання  бюджетних коштів, 

виділених на реалізацію Програми проведення «Свята Зими» у                     

м. Бережани 

 

 
ЗАХАРКІВ 

Олег Мирославович 

 

- заступник міського голови м.Бережани, голова 

комісії  

   

ХОМЕЦЬКА  

Ірина Михайлівна 

- провідний спеціаліст відділу культури, туризму 

та релігій міської ради, секретар комісії 

 

   

Члени комісії: 

 

   

ГОНЧАР 

Петро Васильович 

 

-  секретар Бережанської міської ради;    

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради; 

 

   

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

   

БОЛЮХ  

Ольга Петрівна 

 

 

- спеціаліст І категорії централізованої 

бухгалтерії відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради; 

 

   

БУЛКА 

Андрій Михайлович 

 

- депутат Бережанської міської ради (за згодою);    

ГРАБАР 

Роман Михайлович 

 

- депутат Бережанської міської ради (за згодою).    

 

 

Секретар міської ради                           П.В. ГОНЧАР 

 
         

 

 

 


