
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

15 липня 2022 року м. Бережани №170-р 

 

Про перенесення дати чергового 

засідання сесії Бережанської міської 

ради 

 

Керуючись пунктом 8 частини 4 статті 42, статтею 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламент  Бережанської міської ради VIII 

скликання, затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради №9 від 

09.12.2020 року (із змінами внесеними рішеннями сесії №636 від 20.01.2022 

року та №291 від 34.06.2021 року), враховуючи рішення Ради оборони 

Тернопільської області від 05.05.2022 року №49, введене в дію розпорядженням 

Тернопільської обласної військової адміністрації від 05.05.2022 року 

№261/01.02-01: 

 

1. Перенести чергове засідання двадцять другої сесії  Бережанської міської 

ради з 14.00 год 21.07.2022 року на 14.00 год. 19.07.2022 року.  

2. На розгляд сесії винести наступні питання: 
№ 

п/п 
Назва  Проєкт 

№ 

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Бережани» 

880 

2 Про затвердження звіту про виконання  бюджету 

Бережанської міської територіальної громади за І півріччя 

2022 року 

882 

3. Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства  «Центр первинної медичної 

(медико- санітарної ) допомоги» Бережанської міської ради 

на 2022 рік та викладення його в новій редакції 

874 

4.  Про затвердження програми фінансової підтримки 

комунального підприємства «ПРОЕКТАНТ» Бережанської 

міської ради на 2022 рік (в період дії воєнного стану) 

888 

5. Про надання адресної грошової допомоги 875 

6. Про внесення змін до рішення сесії Бережанської міської 

ради № 319 від 08 липня 2021 року «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Бережанської міської територіальної громади»(зі змінами) 

886 



7. Про внесення змін до бюджету Бережанської  міської 

територіальної громади  на 2022 рік (код бюджету 

19548000000) 

887 

8. Про прийняття на баланс Бережанської міської ради 873 

9 Про передачу в оренду комунального майна 883 

10   Про реорганізацію Комунального підприємства 

«ПРОЕКТАНТ» Бережанської міської ради 

879 

11. Про вжиття заходів щодо  виконання Постанови 

Бережанського районного суду від 18.11.2016року 

881 

12. Про визначення місця розміщення Комунального  закладу 

«Бережанська міська бібліотека ім. Б. Лепкого» 

Бережанської міської ради 

884 

13 Про підтвердження факту перебування в комунальній 

власності  об’єкту нерухомого майна 

885 

14. Про затвердження положення про Службу у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради 

876 

15. Про припинення права користування земельними  

ділянками 

870 

16. Про  оренду комунальних  земельних ділянок 871 

17. Про надання в оренду умовної частки земельної ділянки 872 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 

 


