
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 20 серпня  2018 р.                                                              № 180-р 

 

Про розроблення проекту програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Бережани, с. Лісники та с. 

Рай  на 2019 рік 
 

Керуючись ст.12, ст.42, п. 1 ст. 73  Закону України «Про місцеве 

самоврядування», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», на виконання доручення 

голови обласної державної адміністрації від 13 серпня 2018 року №72 «Про 

розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області на 2019 рік» з метою сталого економічного зростання м. 

Бережани, с. Лісники та с. Рай в 2018 році та забезпечення своєчасної розробки 

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бережани на 2019 рік (далі – проект Програми): 

 

1. Утворити робочу групу з розроблення проекту програми соціально-

економічного та культурного розвитку м. Бережани, с. Лісники та с. Рай на 2019 

рік (далі – робоча група) у складі згідно з додатком 1. 

2. Визначити: 

1) органи, відповідальні за підготовку матеріалів до проекту Програми згідно 

з додатком 2; 

2) структуру формування аналітичної частини розділів, пріоритетних 

напрямків і основних завдань проекту Програми згідно з додатком 3. 

3. Зобов’язати членів робочої групи у визначені терміни забезпечити 

підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до проекту Програми, 

врахувавши при цьому:  

1) постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 

роки»; 

2) розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. №315-р 

«Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 

роки»; 



3) впровадження реформ та програм розвитку держави, передбачених 

першочерговими пріоритетами щодо реалізації Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року 

№5/2015;   

4) реалізацію у 2019 році пріоритетних напрямів та завдань, які визначені 

Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року та Плану 

заходів з її реалізації у 2018-2020 роках, затверджених рішеннями сесії 

Тернопільської обласної ради від 04 січня 2016 року № 28 та від 02 серпня 2017 

року № 694 відповідно;  

5) підсумки соціально-економічного розвитку відповідних галузей (сфер 

діяльності) міста Бережани, с.Рай та с.Лісники на останню звітну дату. 
4.  Управлінню соціального захисту населення Бережанської районної 

державної адміністрації, фінансовому управлінню міської ради, головному 
спеціалісту з питань зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій, відділам 
освіти, молоді та спорту міської ради, культури, туризму та релігій міської ради,  
житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури міської ради, 
службі у справах дітей надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 
міської ради, Бережанському  МКП «Добробут», БМКП «Господар», 
Бережанському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України 
Тернопільської області, Бережанському відділенню  Бучацької об’єднаної 
державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби у 
Тернопільській області, відділу Держгеокадастру у Бережанському районі, 
Бережанській районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості, 
Бережанській центральній районній комунальній лікарні, ПАП «Велес»: 

- представити основні матеріали до проекту Програми згідно з додатками 2, 3  
до цього розпорядження  та до 30 серпня 2018 року подати у сектор економіки 
Бережанської міської ради в паперовому та електронному вигляді  (e-mail: 
svitlanavrydnyk@ukr.net). 

5. Сектору економіки Бережанської міської ради забезпечити розроблення 

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бережани,   с. Лісники та с. Рай на 2019 рік, врахувавши пріоритетні напрями 

розвитку потенційних об’єднаних територіальних громад, погодження у 

департаменті економічного розвитку і торгівлі обласної державної  адміністрації 

до  10 вересня 2018 року та подання в установленому порядку для схвалення і 

затвердження. 

6. Рекомендувати  відділу  статистики у Бережанському районі Головного 

Управління статистики у Тернопільській області  надавати розробникам проекту 

Програми необхідну статистичну інформацію для формування відповідних 

розділів цього документа.  

7. Сектору економіки Бережанської міської ради забезпечити: 

1) методологічне та організаційне супроводження розробки проекту 

Програми;  

2) узагальнення наданих до проекту Програми матеріалів; 



3) обговорення проекту Програми на засіданні робочої групи спільно з 

виконавцями за участю представників громадських організацій та наукових 

установ міста. 

8. Контроль за виконанням цього доручення покласти на заступників 

міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 
 

  Міський голова                                                                       В.Я. МУЗИЧКА      

          Вридник С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Додаток 1 

                                                    до розпорядження міського голови 

                                                             від 20.08.2018 року № 180 

                                                                          

                                                    СКЛАД 

робочої групи з розроблення проекту програми соціально-економічного 

та культурного  розвитку міста Бережани, с. Лісники та с. Рай на 2019 рік 

  
АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

- перший заступник міського голови, керівник 

робочої групи; 

 

ТИМАНСЬКИЙ 

Олег Степанович                      

- керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Бережанської міської ради,   

заступник  керівника робочої групи;  

      

ВРИДНИК 

Світлана Михайлівна 

- завідувач сектору економіки Бережанської 

міської ради, секретар робочої групи.    

    

Члени робочої групи: 

 
БІДУЛА  

Ольга Михайлівна 

 

-  начальник відділу Держгеокадастру у 

Бережанському районі Тернопільської області 

(за згодою); 

 

БУРШТИНСЬКА 

Надія Іванівна 

 

 

 

ГРАДОВСЬКИЙ 

Ігор Степанович 

 

 

- 

 

 

 

 

    - 

начальник Бережанського відділення  

Бучацької об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного управління фіскальної 

служби у Тернопільській області (за згодою); 

 

головний спеціаліст з питань 

зовнішньоекономічної діяльності та 

інвестицій Бережанської міської ради; 

 

 

ДУБІНСЬКИЙ                           

Богдан Михайлович                     

- директор Бережанської районної філії 

Тернопільського  центру зайнятості (за 

згодою); 

 

КІЗИМА                                      

Марія Володимирівна                      

- начальник фінансового управління 

Бережанської  міської  ради; 

 

КУХАРУК                              

Степан Богданович 

 

- депутат Бережанської міської ради (за 

згодою); 

 

МАКСИМЧАК  - начальник служби у справах дітей надання 



Оксана Василівна соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради; 

 

МЕЛЬНИЧУК 

Олена  Віталіївна   

- начальник відділу культури, туризму   та 

релігій Бережанської міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна                   

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради; 

 

НАКОНЕЧНА                          

Марія Василівна    

- начальник Бережанського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України 

Тернопільської області (за згодою); 

 

СОЛОМКО 

Ігор Васильович 

- начальник управління соціального захисту 

населення Бережанської районної державної 

адміністрації (за згодою); 

 

ХАЛУПНИК                             

Зіновій Онуфрійович                      

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства,  містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради; 

 

ЦЕПЛІЦЬКА                               

Мирослава Богданівна 

- начальник відділу статистики у 

Бережанському районі Головного Управління 

статистики у Тернопільській області (за 

згодою). 

 
 

Керуючий справам (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Додаток 3 



                                                    до розпорядження міського голови 

                                                             від 20.08.2018 року № 180 
 

 

СТРУКТУРА 

формування аналітичної частини, пріоритетних напрямків і основних 

завдань  розділів проекту програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бережани, с. Лісники та с. Рай на 2019 рік  
 

 

1. Аналіз соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани 

на звітну дату 2018 року у відповідній галузі (сфері діяльності) та тенденції на 

2019 рік – до 3-х сторінок. 

2. Головні проблеми соціально-економічного та культурного розвитку 

галузі (сфери діяльності) – до 0,5 сторінки. 

3. Головні пріоритети  та  завдання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бережани, с. Лісники та с. Рай на 2019 рік – до 0,5 

сторінки. 

4. Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію пріоритетів, 

завдань  і заходів програми соціально-економічного і культурного розвитку міста 

Бережани  на 2019 рік – до 0,5 сторінки. 

5. Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста  Бережани на 2019 рік за встановленою формою – до 

1,5 сторінки. 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

 

    

    

 

 

          

 

 

Керуючий справам (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 


