
 

Звіт  

«Про виконання програми соціально-економічного розвитку 
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                                               ПРОМИСЛОВІСТЬ 

На території Бережанської міської територіальної громади  здійснюють 

виробничу діяльність 5 промислових підприємств, якими виробляється: 

 

ПП «Флюк» хлібобулочні вироби 

ТзОВ «Христина»                     гофротара 

ТзОВ «САНЗА  ТОП»    вироби із деревини 

ТОВ «Успіх» пиломатеріали, паркет штучний 

ТзОВ «Кеннер-Україна» металопластикові  конструкції 

 

- У 2019 році промисловими підприємствами вироблено товарної продукції 

на суму 127 332,5 млн. грн., що становить 88,8 % до аналогічного періоду 2018 

року. 

- У 2019 році промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 

126 780,8 млн. грн., що складає 84,9 % до аналогічного періоду 2018 роки 

Очікуваний обсяг виробництва товарної продукції у 2020 році -  131 152,0 

тис. грн. та обсяг реалізації – 130 584,0 тис. грн. 

               

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

На території Бережанської міської територіальної громади діє одне 

сільськогосподарське підприємство ПАП «Велес». 

Посівна площа в даному сільськогосподарському підприємстві становить   

219,69 га (з них паї – 51 договір – 97,32 га). 

Сільськогосподарське підприємство у 2019 році зібрало: 

- пшениці 662 тонн (площа посіву -  106.14 га); 

- сої 344 тонн  (площа посіву - 113,55 га). 

 Валова продукція сільського господарства у 2019 році становила 5,0 млн. 

грн. що 111%   до 2018 року (4,5 млн.грн)  

 

 

 

 

 



                             ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ                          

Інвестиційні проекти, які  реалізуються за участю внутрішніх інвесторів 

у   м. Бережани: 

- завершено будівництво авто мийки самообслуговування по вул. 

Тернопільська; 

- завершено будівництво магазину непродовольчих товарів  по вул. 

Тернопільська, 94а/1; 

- реновація нефункціонуючих  промислових приміщень під торгово-

готельний комплекс, по вул. Тернопільська, 10; 

-  будівництво автозаправного газового модуля стаціонарного АГЗП з 

наземним розташуванням, за адресою вул. Тернопільська, 19 "Д" м. Бережани, 

Тернопільської області; 

-  будівництво закладу торгівлі з кафетерієм та СТО по вул. Тернопільська в 

м. Бережани, Тернопільської області; 

- реконструкція житлової квартири № 1 під магазин непродовольчих товарів 

в житловому будинку на вул. Замкова, 2 в м. Бережани, Тернопільської області; 

- реконструкція житлової квартири № 3 під об'єкт  

громадського  призначення (без зміни зовнішніх геометричних розмірів 

фундаментів у плані) на вул. Тернопільська, 6 в м. Бережани, Тернопільської 

області; 

- реконструкція багатоквартирного житлового будинку під одноквартирний 

житловий будинок з вбудованим магазином по вул. Руська, 4; 

- реконструкція складу під цех по ремонту автомобілів, виготовлення 

металовиробів та металоконструкцій по вул. Рогатинська 100 ; 

- реконструкція складу-майстерні під склад-магазин, пункт дрібного ремонту 

автомобілів та гараж по вул. Шевченка 55С; 

- реконструкція квартири під магазин промислових товарів без зміни 

зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані в м. Бережани пл. Ринок, 

19 . 

У 2020 році  планує запустити виробництво ТОВ «Керамік». Це 50 нових     

робочих місць,  3млн. шт. в місяць (цегла, керамічні будівельні блоки та 

інше).  

Також в 2020 році завершиться реалізація проекту «Будівництво 

фабрики по виробництву гофрокартонної тари та упаковки»(це коробки 

різних форм складності, яйце- решітки, лита тара та інше).Це 50 нових 

робочих місць. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та є 

важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної 

перебудови та зміцнення економіки міста.  



Протягом 2019 року  зареєстровано фізичних осіб підприємців - 129, з них 

припинило діяльність – 81, зареєстровано юридичних осіб – 7, з них припинило 

діяльність – 5. 

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання  фізичних осіб-

підприємців на території Бережанської міської територіальної громади станом на 

01.01.2020 року – 763, з яких 763 здійснює діяльність. 

Надходження до бюджетів всіх рівнів за 2019 рік: 

- від діяльності малого підприємництва становить 17 млн. грн.; 

- від діяльності середнього бізнесу – 43,7 млн. грн. 

На території Бережанської міської територіальної громади здійснює 

діяльність: 

- 5 середніх підприємства; 

- 68 мале підприємство. 

Чисельність працюючих на малих підприємствах 352 

Чисельність працюючих на середніх підприємствах 599  

За рахунок реєстрації суб’єктів господарювання у 2019 році було створено 

178 робочих місць. 

Протягом 2019 року суб’єктам підприємництва продано у власність 

земельних ділянок загальною площею 6120 кв.м., надано в оренду земельних 

ділянок загальною площею  5639 кв.м 

За 9 місяців 2019 року обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі – 89,7 млн. грн., що становить 

114,2% до  аналогічного періоду 2018 року. 

За 9 місяців обсяг реалізованих послуг – 20,7 млн. грн., що становить 87,4 % 

до аналогічного періоду 2018 року. 

На території міста Бережани здійснюють діяльність: 

- об’єкти торгівлі – 146 одиниць; 

- підприємства ресторанного господарства – 28; 

- об’єкти побутового обслуговування – 51; 

- мережі аптечних закладів та торгових об’єктів з реалізації виробів 

медичного призначення – 17. 

 

         НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

Стан ринку праці громади залежить від змін в економіці, демографічних і 

соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня 

оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і 

пропозицій на ринку праці, трудової міграції, “тіньової зайнятості” та інших). 

Чисельність постійного населення, за оцінкою на 1 січня 2019 року 

становила 19346 осіб . На  1 грудня 2019 року  , постійного населення  18511 осіб . 

Міграційний рух населення  за січень –листопад прибули 241, вибуло 344 , 

міграційний приріст скорочено  - 130 . 

Природний рух населення за січень-листопад  кількість народжених 104, 

смертей 216, природний приріст скорочено  -112 



Середня номінальна заробітна плата за ІІІ квартал 2019 року у 2791 штатних 

працівників міста 6482 грн, що становить 98,7% до відповідного періоду 2018 

року (6397,7грн). На 01 січня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати  

не зафіксовано 

За 2019 рік районною філією зареєстровано 977 безробітних, що на 143 чол. 

менше ніж за аналогічний період минулого року (1005 чол.) Всього за цей період 

послугами скористалися 1584 безробітних. 

Станом на 1 січня 2020 року на обліку у районній філії перебувало 519 

безробітних, що на 88 чол. менше ніж на відповідну дату минулого року (607 

чол.) 

 Актуальних вакансій станом на 1 січня 2020 року становить – 29. 

 

 Фінансово-бюджетна складова розвитку Бережанської міської 

територіальної  громади 

Бюджет громади формується у відповідності з Бюджетним Кодексом 

України і входить  до зведеного державного бюджету України. 

До загального фонду міського бюджету  за  2019 рік надійшло 100 522,2 тис. 

грн.  в тому числі власних доходів  62 618,7 тис. грн., трансфертів з інших 

бюджетів в сумі  - 37 903,5 тис. грн. План власних надходжень міського бюджету 

за 2019 рік  виконано на  105,1  відсотка (при плані 59 583,0 тис. грн. надійшло 62 

618,7 тис. грн.), або на 3 035,7 тис. грн. більше планових призначень.  

Основними  джерелами надходжень до міського бюджету є: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати, питома вага якого в 

загальних надходженнях складає 50,6 відсотків. Протягом року надійшло 31670,4 

тис.грн. (105,19%), або на 1564 тис.грн. більше плану, який уточнено на 1249,4 

тис.грн.; 

- внутрішні податки на товари та послуги виконано на 103,1 %, при  

уточненому плані поступлень 5657,0 тис.грн. надійшло 5831,9 тис.грн. в тому 

числі акцизний  податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів виконаний 

на 100,9 %, при уточненому плані поступлень 880,0 тис.грн. надійшло 888,1 

тис.грн., акцизний  податок  з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів виконаний на 101,6 %, при уточненому плані поступлень 3600,0 тис.грн. 

надійшло 3656,3 тис.грн., ; 

- акцизний  податок  з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних 

товарів виконаний на 109,4%, при уточненому плані поступлень 1177,0 тис.грн. 

надійшло 1287,5 тис.грн., ; 

- місцеві податки виконано на 106,89 відсотків, при плані поступлень 13285,9 

тис.грн. надійшло 14201,8 тис.грн., перевиконання становить 915,9 тис.грн.; 

      Протягом звітного періоду надійшло 4754,1 тис.грн. плати за землю при 

плані поступлень 4375,0 тис.грн., що становить 108,7 відсотка до планових 

показників. 

      Податок на нерухоме майно виконано на 109,5 при плані поступлень 

755,7 тис.грн. надійшло 827,5 тис.грн., перевиконання надходжень становить 71,8 

тис.грн.. 



      Єдиний податок виконано на 105,7 відсотки, при уточненому плані-  

8153,0 тис.грн. надійшло 8618,0 тис.грн.  

      До спеціального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)  за звітний період надійшло 2147,7 тис. грн.,  що становить  63,8 

відсотка до планових показників, з них власні надходження бюджетних установ в 

сумі 1257,8 тис. грн. (112,7 відсотка) . 

Надходження коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території міста 

надійшло 751,0 тис.грн.    

Реалізація заходів соціально-економічного розвитку Бережанської міської 

територіальної громади у 2019 році: 

Протягом 2019 року надано субвенцій: 

- з державного бюджету: на формування інфраструктури – 840,5 тис. грн., 

соціально-економічний розвиток окремих територій – 716,0 тис. грн., освітню 

субвенцію – 26132,4 тис. грн., на нову українську школу – 356,3 тис. грн., надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 335,0 тис. грн. 

та інші. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році 

реалізується 3 проєкти:  

  Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення с. Посухів. 

Кошторисна вартість проєкту 293 095,00 грн . Використано коштів 261 969,00 грн. 

(проєкт завершено). 

 Капітальний ремонт санвузла Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3.Кошторисна 

вартість проекту 249 744,00грн. Використано коштів 231 005,00 грн. (проєкт 

завершено ). 

 Реконструкція адміністративної будівлі Бережанської міської ради 

(добудова санвузла та забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення до Центру надання адміністративних послуг вул. 

Банкова,3, м. Бережани, Тернопільська область). Кошторисна вартість проєкту 

330 161,00грн. Використано коштів 330 161,00 грн. ( в стадії завершення). 

 

Також, рішенням сесії міської ради №1133 №1134 від 29 листопада 2018 

року затверджено Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Бережанської міської ради та міську програму «Громадський бюджет 

Бережанської міської ради на 2019 рік». Відповідно, за результатами голосування 

мешканців громади, затверджено проекти-переможці у 2019 році, а саме: 

І. Великі проєкти: «Реконструкція дитячо-спортивного майданчика по 

вулиці Тернопільській»; 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6833?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6833?&compid=139


ІІ. Малі проєкти: «Музичний скверик», «Відновлення дверей у стилі 

неокласицизму на вул. Вірменська 2» , «Підтримка розвитку веслування в м. 

Бережани» . 

Окрім цього, спрямовано залишок коштів в сумі 151 825,00 грн. на 

фінансування проєкту, який зайняв 2 місце в категорії великі проєкти – 

«Створення благодійної їдальні для найуразливіших верств населення». 

 

           ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Протягом звітного періоду 2019 року на території Бережанської міської 

територіальної громади проведено поточні ремонти підрядними організаціями: 

 вул. Шевченка, С.Стрільців, Львівська, Привокзальна, Л.Українки – на 

суму 838 288 грн.; 

Також, проведено влаштування пішохідних доріжок (тротуарів) підрядними 

організаціями: 

 вул. Шевченка – 200 м2, на суму 199 038 грн.; 

 вул. Руська 194 м2, на суму 170 605 грн. 

Крім того, власними силами БМКП «Господар» проведено: 

- ремонт тротуару по вул. Шевченка - 288 м2.; 

- ремонт тротуару по вул. С.Стрільці - 192м2; 

- ремонт тротуару на пл. Ринок – 288 м2; 

- облаштовано пішохідну доріжку у провулку між вулицями С. Бандери та 

Б. Хмельницького. На переході через водовідвідну канаву влаштували 

огороджувальні перила. 

- облаштовано автобусну зупинку «Лісники-Мікрон» (біля магазину 

«Оленка») бруківкою та проведено зварювальні роботи пошкоджених металевих 

елементів приставних лавок; 

- реконструкцію вуличного освітлення по вулицях: Л.Українки, 

О.Кобилянської, Монастирського та Хатки; 

- облаштування водостічної канави бетонними балками та плитами по вул. 

Привокзальна; 

- очистка водовідного каналу по вул. Кобилянська , на суму 38 937 грн.; 

- очистка водовідного каналу по вул. Тернопільська, на суму 14 870 грн.; 

- очистка водовідного каналу по вул. Шашкевича, Червона, на суму 27 058 

грн.; 

-  ямковий ремонт дорожнього покриття на вулицях: Банкова, Замкова, 

Лепких, Ів. Франка; 

- поновлено дорожні розмітки на міських автодорогах по вулицях: 

Гімназійній, Валовій та Академічній та ін. 

https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6801?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6775?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6775?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6835?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6835?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6826?&compid=139


Службою автомобільних доріг в області 02.07.2018 р. оголошено тендер, а 

19.07.2018 р. проведено аукціон та укладено договір № 18К від 06.08.2018 р. з 

ТОВ «Техно-Буд-Центр» щодо проведення капітального ремонту дороги 

міжнародного значення М-12. За результатами аукціону договір укладено на 

загальну суму 36,050 млн. гривень. Протягом 2018 року відремонтовано 887 м. 

дороги М-12 ( в межах міста Бережани), а у 2019 – 320 м. У 2018 році з міського 

бюджету було перераховано 3990,0 грн. До кінця 2019 року обсяг фінансування 

складе 12 000 000 грн державних коштів. 

Крім того, проводиться роботи по таких проєктах: 

- водопровідні мережі м. Бережани – реконструкція водозабору 

(реконструкція водозабору до РЧВ). Кошторисна вартість проєкту – 4 448 682 

грн. За результатами проведеного аукціону договір укладено з ТзОВ "АВАКС 

ПРОФ" на суму 4 090 000 грн. Протягом 2019 року даний проєкт профінансовано 

в сумі 1 200 000 грн.(з місцевого бюджету – 450 000 грн. та з Державного – 

750 000 грн.); 

- капітальний ремонт обладнання біологічних очисних споруд типа 

«Джерело» D100, м3/добу загальною кошторисною вартістю 240, 290 тис. грн. 

- будівництво спортивного комплексу по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани 

Тернопільської області. За результатами аукціону догорів укладено з ТОВ "ПРОФ 

БУД" на суму 52 800 000 грн. У 2018 році проєкт профінансовано у сумі 4 105 400 

грн. (3,5 млн. грн. з державного бюджету та 605,4 тис. грн. з місцевого бюджету). 

На кінець 2019  року даний проєкт профінансовано: 

  з місцевого бюджету - 1 995 000 грн. ; 

 з Державного бюджету – 11 500 000 грн. 

 

                                             ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Медична допомога жителям Бережанської міської територіальної громади 

надається КНП «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської 

районної ради на 185 ліжок, поліклінічним відділом центральної районної лікарні 

на 370 відвідувань в зміну, районним комунальним некомерційним 

підприємством «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради (укладено 32 200 декларацій з лікарями 

Бережанського АЗПСМ, з яких 14 000 – міських) та 1 фельдшерсько-акушерським 

пунктом в с. Посухів. 

                                              

                                          ОСВІТА І НАУКА 

Для задоволення потреб населення в освітніх послугах на території 

Бережанської міської територіальної громади створено відповідну мережу 

закладів освіти.  

Мережа закладів загальної середньої освіти станом на 01.01.2020 року 

налічує 5 закладів загальної середньої освіти (Бережанські ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, 

https://www.dzo.com.ua/tenders/3036949/bid/9e4ff3639bfb489fac6f3023f97aad77/info
https://www.dzo.com.ua/tenders/3036949/bid/9e4ff3639bfb489fac6f3023f97aad77/info


№3, Бережанська школа-гімназія ім.Б.Лепкого, Посухівський НВК «ЗНЗ І ст. – 

ДНЗ»). 

Створені умови для здобуття дітьми та підлітками шкільного віку повної 

загальної середньої освіти у різних формах: денним навчанням охоплено 1966 

учнів (з них 14 - у Посухівському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»), в тому числі 

забезпечено доступність для дітей з особливими потребами до закладів загальної 

середньої освіти, зокрема, інклюзивним навчанням охоплено 13 учнів, 

організовано діяльність гуртків, груп продовженого дня. 

Всебічний розвиток дітей дошкільного віку Бережанської міської 

територіальної громади забезпечують 5 закладів дошкільної освіти (ДНЗ 

«Росинка», ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Ромашка», ДНЗ «Золотий ключик») і ДНЗ при 

Посухівському НВК, в яких виховується 665 вихованців (з них 17 у ДНЗ при 

Посухівському НВК). 

Функціонує 2 позашкільні заклади освіти - Центр дитячої та юнацької 

творчості та Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа, позашкільною 

освітою охоплено 1021 дитина, та міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 

де займається 35 дітей. 

Середня наповнюваність груп закладів дошкільної освіти Бережанської 

міської територіальної громади – 24,6 вихованців, середня наповнюваність класів 

закладів загальної середньої освіти – 22,8 учнів.  

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку становить 51,9 %.  

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 18 травня 2018 року №945 

створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської 

міської ради. 

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради було здійснено 

ряд заходів, зокрема: 

- отримано шкільний автобус, виділено кошти із міського бюджету на 

співфінансування у розмірі 610,0 тис. грн.; 

- отримано 25 персональних комп’ютерів для закладів загальної середньої 

освіти, виділено кошти із міського бюджету на співфінансування у розмірі 75,055 

тис. грн.; 

- отримано обладнання для класу хімії в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 

виділено кошти із міського бюджету на співфінансування у розмірі 150,1 тис. 

грн.; 

- придбано на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти “Нова українська школа”: 

 шкільні парти і меблі на суму 279,071 тис. грн., з них кошти державного 

бюджету – 195,35 тис. грн., міського бюджету – 83,721 тис. грн.; 

 дидактичні матеріали на суму 114,306 тис. грн., з них кошти державного 

бюджету – 80,014 тис. грн., міського бюджету – 34,292 тис. грн.; 



 комп’ютерне обладнання на суму 95,113 тис. грн., з них кошти державного 

бюджету – 66,579 тис. грн., міського бюджету – 28,534 тис. грн. 

- Проведено поточний ремонт покрівлі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по 

вул. Гімназійна, 2. Замінено 240 м2 покрівлі. Використано кошти міського 

бюджету у сумі 190,185 тис. грн.; 

- проведено поточний ремонт санвузлів Бережанської школи-гімназії ім. Б. 

Лепкого в м. Бережани по вул. Руська 12А. Використано кошти міського бюджету 

у сумі 55,228 тис. грн.; 

- проведено поточні ремонти внутрішніх приміщень, роботи по 

облаштуванню спортивних та інших майданчиків, закупівлю обладнання та 

інвентарю на кошти міського бюджету у сумі 412,125 тис. грн.; 

- розпочато роботи по об’єкту будівництва «Енергоефективний проект 

розвитку: реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням 

твердопаливного котла в ДНЗ «Ромашка» за адресою вул. Мазепи 1, в м. 

Бережани Тернопільської обл.». Вартість проєкту 3 112,0 тис. грн., вартість робіт 

2 570,00 тис. грн. Використано кошти у 2019 році - міський бюджет 20,0 тис. грн., 

державний бюджет (субвенція на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій) 206,681 тис. грн.; 

- проведені роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт санвузлів 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Садова, 5 в м. Бережани Тернопільської 

області» за кошти державного бюджету (субвенція на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році). Використано 

кошти 231,005 тис. грн.; 

- розпочато роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт санвузлів 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Гімназійна, 2, в м. Бережани 

Тернопільської області». Вартість проекту 852,871 тис. грн., вартість робіт 

803,302 тис. грн.  

- Використано кошти у 2019 році з державного бюджету (освітня субвенція 

на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях ЗЗСО) у 

розмірі 190,552 тис. грн., місцевого бюджету – 16,138 тис. грн.; 

- завершено роботи по об’єкту будівництва "Капітальний ремонт із 

впровадженням енергозберігаючих технологій із заміною вікон та дверей 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Садова, 5 м. Бережани 

Тернопільської області". Використано кошти державного бюджету (субвенція на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) в 

сумі 279,045 тис. грн.; 

- розпочато роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт 

спортивного залу «Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Бережанської міської ради Тернопільської області» по вул. Гімназійна, 2 в м. 



Бережани Тернопільської області». Кошторисна вартість проєкту 1499,381 тис. 

грн. Використано у 2019 році кошти державного бюджету (субвенція на 

створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів) в сумі 1049,6 тис. грн., міського бюджету – 

167,512 тис. грн.  

 

                                               КУЛЬТУРА 

У 2019 році мережа закладів культури Бережанської міської ради налічувала 

9 установ, а саме: 4 клубних заклади (міський будинок культури «Просвіта», 

народні доми сіл Рай, Лісники та сільський клуб с.Посухів), 2 мистецькі навчальні 

заклади (Бережанська державна школа мистецтв, Бережанська державна художня 

школа), 1 музей (Бережанський міський музей книги), Комунальний заклад 

«Бережанська міська бібліотека ім. Богдана Лепкого», до складу якої входять 

бібліотеки-філіали сіл Лісники, Рай та Посухів. 

Закладами культури проведено усі основні культурно-мистецькі заходи 

відповідно плану на 2019 рік.  

 

 

Завідувач сектору економіки                                             Світлана ВРИДНИК 

 


