
 
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

01 березня  2021 року                      м. Бережани                                 № 53 - р 

 

Про нагородження подяками 

платників податків Бережанської 

міської територіальної громади, які 

здійснили вагомий внесок в 

наповнення місцевого бюджету в 

2020 році 

 

Розглянувши лист «Фінансового управління» Бережанської міської ради 

від 01.03.2021 року № 63/01-12, на основі Звіту про виконання бюджету 

Бережанської міської територіальної громади за 2020 рік, затвердженого 

рішенням сесії Бережанської міської ради № 139 від 25 лютого 2021 року, з 

метою відзначення сумлінних платників податків за вчасно і в повному обсязі 

сплачені у 2020 році  податки, керуючись ст. ст. 12, 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Нагородити Подяками таких платників податків до місцевого бюджету: 

1.1. за результатами аналізу сплати податку на доходи фізичних осіб: 

- ДП «Бережанське лісомисливське господарство» - сплачено до бюджету 

громади 1 250 тис. грн; 

- ВАТ «Тернопільобленерго» - 1 180 тис. грн; 

- ТзОВ «Керамік» - 1 082 тис. грн.; 

- ПрАТ «Тернопільгаз» - 778 тис. грн.; 

- ТОВ «БМ БУД» - 545 тис. грн: 

- ТОВ «Христина» - 484 тис. грн; 

- СГ ФОП Механік Роман Іванович –38 тис. грн; 

- СГ ФОП Кулина Роман Федорович – 38 тис. грн; 

1.2. за результатами аналізу сплати єдиного податку: 

- СГ ФОП Павленко Вадим Валерійович 243 тис.грн, 

- СГ ФОП Дирда Ігор Іванович – 222 тис.грн, 

- СГ ФОП Солярчик Ігор Миронович – 196 тис.грн; 

1.3. за результатми аналізу сплати  акцизного збору: 

- ТОВ «Вест Петрол Маркет» - сплачено до бюджету громади 189 тис.грн , 



- ТзОВ «Львів холод» - 140 тис. грн, 

- СГ ФОП Єдинак Оксана Богданівна – 26 тис. грн, 

- СГ ФОП Канюк  Галина Ярославівна – 26 тис. грн. 

2. Урочисте вручення Подяк провести на черговому засіданні сесії 

Бережанської міської ради 2 березня 2020 року. 

3. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський  голова                                                               Ростислав БОРТНИК 
 


