
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХVІ сесія 

(VІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 11 липня 2019 року         № 1378 

 

Про затвердження проектів – переможців згідно цільової 

програми «Громадський бюджет Бережанської міської 

ради на 2019 рік» 

 
Відповідно до рішення сесії міської ради від 29 листопада 2018 року 

№1134  «Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет 

Бережанської міської ради на 2019 рік» та Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) Бережанської міської ради» затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 29 листопада 2018 року №1133, рішення сесії 

від 25 червня 2019 року «Про внесення змін до рішення сесії Бережанської 

міської ради №1133 від 29 листопада 2018 року «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Бережанської міської 

ради», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська 

міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проекти-переможці згідно міської цільової програми 

«Громадський бюджет Бережанської міської ради на 2019 рік» (далі-

Програма), а саме: 

1.1. В категорії великі проекти: 

- «Реконструкція дитячо-спортивного майданчика по вулиці 

Тернопільська» - кошторисною вартістю 186115,00 гривень; 

1.2. В категорії малі проекти: 

- «Музичний скверик» - кошторисною вартістю 95000,00 гривень; 

- «Відновлення дверей у стилі неокласицизму на вул. Вірменська, 

2» - кошторисною вартістю 41060,00 гривень; 

- «Підтримка розвитку веслування в місті Бережани» - 

кошторисною вартістю 26000,00гривень. 



2. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування проектів-

переможців Програми. 

3. Спрямувати залишок коштів «Громадського бюджету Бережанської 

міської ради на 2019 рік» в сумі 151825 гривень на фінансування проекту 

«Створення благодійної їдальні для найуразливіших верств населення», 

який зайняв друге місце в категорії великі проекти. 

4. Доручити фінансовому управлінню та відділам  Бережанської міської ради 

забезпечити супровід та реалізацію проектів-переможців Програми, які 

належать до їх компетенції. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 


