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Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 лютого  2020 року                 №  1138 

 

Про роботу відділу житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

міської ради за 2019  рік 

 

Заслухавши звіт начальника відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради Халупника З.О. про підсумки 

роботи відділу за 2019 рік, керуючись  п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, 

виконавчий комітет Бережанської  міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт начальника відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради Халупника З.О. про роботу відділу 

за 2019 рік прийняти до відома (згідно додатку). 

2.  Роботу відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради за 2019 рік визнати задовільною. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради (Халупник З.О.): 

3.1. В подальшій роботі забезпечувати дотримання виконавчої дисципліни 

та персональної відповідальності за своєчасне та повне виконання рішень 

Бережанської міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та 

доручень міського голови. 

3.2. До 01.06.2020 року забезпечити подання на розгляд сесії міської ради 

проєкту «Правил благоустрою на території Бережанської міської ради (в новій 

редакції)», «Правил тримання собак, котів і хижих тварин на території 

Бережанської міської ради (в новій редакції)». 

3.3. Забезпечити належну підготовку об’єктів житлово-комунального 

господарства Бережанської міської територіальної громади до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020 -2021 років. 

3.4. Постійно контролювати питання санітарного стану, прибирання 

території міста та своєчасного вивезення твердих побутових відходів. 



4. Рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 31.01.2019 

№ 806 «Про роботу відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради за 2018 рік» зняти з контролю, як 

таке, що виконане. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

 ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗА 2019 РІК 

 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради є структурним підрозділом Бережанської міської ради 

та підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується її виконавчому 

комітету, міському голові та першому заступнику міського голови. 

За 2019 рік відділом розглянуто 395 заяв від фізичних осіб та 277 заяв від 

організацій та установ на які були надані відповіді, чи підготовлено матеріали 

на розгляд засідання сесії та виконавчого комітету. 

Відділом житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради було підготовлено і відправлено 447 листів. 

Надіслано 60 вимог – попереджень про порушення громадянами та 

фізичними особами – підприємцями правил благоустрою. 

Складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення. 

Складено 32 акти розгляду заяв комісіями, створеними відповідно до 

розпоряджень міського голови. 

Складено 4 Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню в зв’язку з аварійним станом, сухостійних та фаутних дерев. 

Оформлено 6 дозволів та укладено 5 договорів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території Бережанської міської ради та здійснено 

розрахунки щодо оплати плати за місце користування. 

Розроблено і видано 62 висновки щодо погодження документації із 

землеустрою. 

Також розглянуто 6 звернень щодо доступу до публічної інформації. 

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури постійно розглядалися 

звернення громадян з різних спірних питань, приймалася участь у земельних 

спорах та інших комісіях, до складу яких входили посадові особи відділу. 

Громадянам надавалась письмова інформація та консультативна допомога 

з питань житлово – комунального господарства, будівництва та благоустрою. 

Через засоби масової інформації публікувалося звернення виконавчого 

комітету із проханням всією громадою долучатися до прибирання міста. 

Разом з працівниками Бережанського МКП «Господар» проводились 

обстеження квартир та інших приміщень, щодо виявлення причин 

конструктивних ушкоджень, затоплень приміщень, ліквідації аварійності. 

Велася робота щодо надання необхідної інформації до Управління 

містобудування та архітектури, Управління ЖКГ, Управління екології та інших 

установ Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Проводився моніторинг робіт з розроблення детальних планів території. 

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради організовано 

та проведено 3 громадські слухання з обговорення проєктів Детальних планів 

території. 



На офіційному сайті міської ради відділом ЖКГ, містобудування та 

архітектури міської ради ведеться реєстр з метою обліку наданих, змінених, 

скасованих або зупинених містобудівних умов та обмежень, а також 

забезпечення публічності, відкритості та доступності інформації, що у них 

міститься і протягом 2019 р. видано 30 містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об'єктів будівництва, 22 будівельних паспорти на будівництво 

індивідуальних житлових будинків і 6 на будівництво садових та дачних 

будинків. 

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради здійснювалися 

по вуличні обходи з питань благоустрою та проводилися роз’яснювальні 

бесіди, а також направлялися листи підприємствам, організаціям та жителям 

щодо належного утримання їхніх територій, та територій прилеглих до них, 

утримання домашніх тварин. 

Протягом року ліквідовано 3 несанкціонованих сміттєзвалища, в тому 

числі 1 на прибудинкових територіях та 2 на пустирях за межами населеного 

пункту. 

Проведено перевірку стану готовності приміщень міських закладів освіти 

та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року. 

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради розроблено ряд 

програм, а саме: 

-  програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельних кооперативів у м. Бережани на 

2019-2021 роки; 

-  програму захисту від шкідливої дії вод, розчищення водостічних 

канав та очищення водопропускних труб на території Бережанської 

міської ради на 2019 – 2022 роки; 

-  програму поводження з тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних тварин на території Бережанської міської ради на 2019-

2025 рр.;  

-  програму боротьби з борщівником Сосновського на території 

Бережанської міської ради на 2019-2022 роки;  

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради розроблено 

проєкт правил благоустрою на території Бережанської міської ради та 

направлено його для розгляду до Державної регуляторної Служби України 

Упродовж 2019 року відділом житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради проводилася робота щодо: 

-  проведення громадських слухань з обговорення проєктів Детальних 

планів території; 

-  розроблення Детального плану території для влаштування 

автостоянки, будівництва автомагазину по вул. Тернопільській в м. 

Бережани, Тернопільської області; 

- розроблення Детального плану території на земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування індивідуальних автогаражів учасникам 

АТО, багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців 

по вулиці Корольова в м. Бережани, Тернопільської області»; 



-  розроблення Детального плану території для будівництва 

одноквартирних житлових будинків садибного типу по вул. 

Гімназійна в м. Бережани, Тернопільської області. 

-  розроблення Детального плану території для будівництва 

індивідуального автогаража на вулиці С. Бандери в м. Бережани, 

Тернопільської області. 

-  розроблення Детального плану території для будівництва 

індивідуального автогаража на вулиці Корольова,3«А» в м. Бережани, 

Тернопільської області. 

Рішенням сесії міської ради № 1345 від 30 травня 2019 р. «Про початок 

процедури розгляду проекту регуляторного акту «Про затвердження Правил 

благоустрою на території Бережанської міської ради» розпочато процедуру 

розгляду Правил благоустрою, дане рішення було розміщене на офіційному 

сайті міської ради і на правлено для розгляду в Державну регуляторну Службу 

України, яка вже втретє повернула проект на доопрацювання. Правила 

благоустрою на території Бережанської міської ради будуть затверджені після 

надання позитивного висновку від Державної регуляторної Служби України. 

Працівниками відділу аналізувались пропозиції, що надходять від 

громадян та здійснювалися заходи щодо усунення недоліків та покращення 

роботи відділу. 

Робота відділу ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради 

спрямована на покращення надання житлово-комунальних послуг, благоустрою 

міста та створення комфортних умов для жителів міста. 

 

План роботи на 2020 рік: 

1. Розгляд письмових та усних звернень громадян в установленому законом 

порядку. 

2.  Підготовка проєктів рішень сесії та виконавчого комітету. 

3. Здійснення повуличного обходу вулиць з метою виявлення вчинених 

адміністративних порушень. 

4. Складання вимог – попереджень та протоколів про вчинення 

адміністративних правопорушень. 

5. Розроблення плану озеленення вулиці Тернопільська (від будинку №1 до 

будинку № 9) з двох сторін дороги. 

6. Розгляд документів на прийняття в експлуатацію, закінчених будівництвом 

індивідуальних житлових будинків садибного типу, збудованих 

самовільно. 

7.  Приймати активну участь у розробленні містобудівної документації. 

8.  Надання містобудівних умов і обмежень на будівництво об’єктів 

архітектури згідно поданих заяв замовників. 

9.  Надання будівельних паспортів для індивідуальних забудовників згідно 

поданих заяв. 

10.  Надання паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження 

підприємницької  діяльності згідно поданих заяв. 



11.  Підготовка пропозицій для розроблення детальних планів територій  на 

території Бережанської міської територіальної громади. 

12.  Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства Бережанської 

міської територіальної громади до роботи в осінньо - зимовий період 2020 

-2021 років. 

13.  Підготовка дорожньо - мостового господарства до експлуатації в осінньо - 

зимовий період 2020-2021 років. 

14.  Проведення громадських обговорень щодо врахування громадських 

інтересів у проєктах містобудівної документації. 

15.  Укладення договорів, дозволів та розрахунків на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами згідно рішень виконавчого комітету. 

16. Проведення роз’яснювальної роботи серед жителів багатоквартирних 

будинків міста щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та сприяння у їх створенні. 

17. Надання інформаційно - консультативної допомоги комунальним 

підприємствам, ОСББ, підприємцям. 

18. Проведення роз’яснювальної роботи серед громадян міста та фізичних осіб 

– підприємців щодо дотримання Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» та Правил благоустрою на території Бережанської 

міської ради через засоби масової інформації. 

 

Начальник відділу     Зіновій ХАЛУПНИК 
 


