
 

 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  09    серпня  2016 року                     № 113 

 

 

Про внесення на розгляд Бережанської 

міської ради проекту рішення «Про 

затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за І півріччя 2016 

року»  

 

Керуючись п.п.1 п.«а» ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  на підставі власних повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати на затвердження сесії Бережанської міської ради звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року згідно з показниками, що 

додаються,  а саме: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі 32026727,46 грн. (тридцять 

два  мільйони двадцять шість тисяч сімсот двадцять сім  гривень 46 коп.), в 

тому числі: 

загального фонду –  у сумі 31381732,59 грн. (тридцять один  мільйон 

триста вісімдесят одна тисяча сімсот тридцять дві  гривні  59 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 644994,87   грн. (шістсот сорок чотири тисячі 

дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 87 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 27079622,53  грн. 

(двадцять сім мільйонів сімдесят дев’ять тисяч шістсот двадцять дві гривні, 53 

коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 26221650,47 грн. (двадцять шість мільйонів 

двісті двадцять одна  тисяча шістсот п’ятдесят   гривень, 47 коп.); 

спеціального фонду –  857972,06 грн.( вісімсот п’ятдесят сім тисяч 

дев’ятсот сімдесят дві гривні 06 коп.).  

(Звіт про виконання міського бюджету додається). 

 



2. Погодити та внести на розгляд Бережанської міської ради проект 

рішення  «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I 

півріччя 2016 року » (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

           Міський  голова                          В.Я.  МУЗИЧКА  
  
                    Кізима М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІІ скликання 

Четверта сесія 

 

Р ІШЕННЯ  
 

від      серпня 2016 року          № __ 

 

Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за І півріччя 2016 
року 

Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення 

виконавчого комітету від 09 серпня 2016 року №113  «Про внесення на розгляд 

Бережанської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, та  заслухавши інформацію начальника 

фінансового управління ,  Бережанська міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року:    

- по доходах в сумі 32026727,46 грн. (тридцять два  мільйони двадцять 

шість тисяч сімсот двадцять сім  гривень 46 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі 31381732,59 грн. (тридцять один  мільйон 

триста вісімдесят одна тисяча сімсот тридцять дві  гривні  59 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 644994,87   грн. (шістсот сорок чотири тисячі 

дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 87 коп.)   

- по видатках в сумі 27079622,53  грн. (двадцять сім мільйонів сімдесят 

дев’ять тисяч шістсот двадцять дві гривні, 53 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 26221650,47 грн. (двадцять шість мільйонів 

двісті двадцять одна  тисяча шістсот п’ятдесят   гривень, 47 коп.); 

спеціального фонду –  857972,06 грн.( вісімсот п’ятдесят сім тисяч 

дев’ятсот сімдесят дві гривні 06 коп.).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та 

підприємництва. 

                 .Міський голова                                   В.Я. МУЗИЧКА  


