
521. Внести доповнення в «Методику розрахунку і порядок використання 

плати за оренду майна власності територіальної громади м. Бережани» 

шляхом доповнення в таблицю інформацію наступного змісту: 

№ 

п/п 

Об’єкт оренди Ставка оренди 

8. 

Оренда частини споруд, приміщення 

комунальної власності територіальної 

громади м. Бережани для розміщення 

базової станції оператора телекомунікації, 

який надає послуги з доступу до 

«Інтернету» 

100 % від вартості майна, 

визначеної експертним 

шляхом на рік 

1. Дане рішення набуває чинності з моменту опублікування. 

2. Проект регуляторного акту «Про внесення доповнення до рішення сесії 

міської ради №525 від 27.03.2008 р. «Про затвердження методики 

розрахунку і порядок використання плати за оренду майна власності 

територіальної громади м. Бережани», опублікувати на інтернет сайті 

міської ради. 
 

522. Внести зміни в розділ 6 міської цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки «Напрями 

діяльності та заходи програми», а саме: 

1.1. пункт 1 скасувати та викласти в новій редакції (додаток 1). 

1.2. пункт 3 добавити підпунктом 4 (додаток 2). 
 

 

 

Додаток 1  

до рішення сесії міської ради № __ від 08.07.2016 року 
№ 

з/п 

Назва 

напря

мку 

діяльн

ості 

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість),тис. грн.  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Оздор

овча 

діяльн

ість  

1.Придбання путівок до 

дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

для дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги 

та підтримки, дітей 

внутрішньо-переміщених 

осіб, дітей, батьки яких є 

учасниками 

антитерористичної операції, 

а також дітей, що 

проживають у зоні 

конфлікту (Донецька та 

Луганська області)  

Щороку Відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

міської 

ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисн

их 

призначень 

100,0 100,0 100,0 Охоплення 

організованим 

оздоровленням та 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги 

та підтримки 



2. Організація роботи 

(забезпечення харчування) 

пришкільних, профільних 

таборів, таборів праці та 

відпочинку 

Щороку Відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

міської 

ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисн

их 

призначень 

30,0 50,0 50,0 Охоплення 

відпочинком 

протягом літніх 

канікул дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги 

та підтримки, 

забезпечення 

харчування у 

пришкільних 

таборах 

3. Організація тематичних 

вишкільних наметових 

таборів національно-

патріотичного спрямування 

Щороку Відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

міської 

ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисн

их 

призначень 

10,0 10,0 10,0 Виховання у дітей 

почуття 

національної 

свідомості, 

патріотизму та 

популяризації 

європейських 

демократичних 

цінностей 

4. Оплата транспортних 

послуг щодо перевезення 

дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги 

та підтримки, в першу чергу 

дітей, батьки яких є 

учасниками 

антитерористичної операції 

по території України 

Щороку Відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

міської 

ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисн

их 

призначень 

10,0 10,0 10,0 Забезпечення 

перевезення  

дітей по території 

України, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги 

та підтримки 

 

Додаток 2  

до рішення сесії міської ради № __ від 08.07.2016 року 

3. Освітньо-

виховна 

діяльність 

4. Проведення 

зустрічей, семінарів та 

лекцій з підлітками, 

схильними до 

правопорушень, 

напередодні відкриття 

оздоровчого сезону та 

під час оздоровчої 

кампанії в дитячих 

закладах оздоровлення 

та відпочинку  

Щороку Служба у 

справах 

дітей, 

надання 

соціальної 

допомоги 

сім’ям з 

дітьми 

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - профілактика 

негативних 

проявів у 

дитячому 

середовищі  

 

Секретар міської ради         

   Гончар П.В. 

 

 

 

523. Внести зміни в Статут Бережанського міського комунального 

підприємства «Благоустрій», а саме:   

1. п.1 скасувати та викласти в наступній редакції:  



«Бережанське місце комунальне підприємство «Благоустрій» 

(надалі підприємство) неприбуткове підприємство, утворене згідно 

рішення сесії Бережанської міської ради від 10.12.2002 року № 146.   

2. Доповнити розділ 1 «Загальні положення» підпунктом 1.5. 

наступного змісту: 

«Підприємство є неприбутковою установою, що утримується за 

рахунок коштів міського бюджету». 

  Доручити директору Бережанського міського комунального 

підприємства «Благоустрій» Спяк Катерині Миколаївні  провести 

державну реєстрацію змін до Статуту. 
 

524. Внести зміни до штатного розпису відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради з 01 липня 2016 року, а саме ввести 4 штатні 

одиниці методиста. 

Внести зміни до штатного розпису відділу культури,  туризму та релігій 

Бережанської міської ради з 01 липня 2016 року, а саме: 

1. ввести 1 штатну одиницю - спеціаліст І категоії Централізованої 

бухгалтерії. 
 

525. Затвердити Заходи та Програму по відзначенню з відзначення Дня 

Державного Прапора України, 25-ї річниці з Дня проголошення 

незалежності України, Дня міста Бережани, 100-річчя боїв на горі 

Лисоня (додаються). 
 

Затверджено 

рішенням сесії міської 

ради 

№ __ від 08.07.2016 року 

  

Заходи з відзначення Дня Державного Прапора України,  

25-ї річниці з Дня проголошення незалежності України,  

 Дня міста Бережани, 100-річчя боїв на горі Лисоня 
№ 

п/п 
Дата, час 

проведенн

я 

Зміст заходу Місце 

проведення 
Потреба у 

коштах 
Відповідальна особа 

1.  19-31  
серпня 

Книжкова виставка «Прапор 

кольору сонця і неба», 

присвячена Дню Державного 

Прапора України 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

2.  23 серпня з 

10.00 год. 
Книжкова ярмарка  при вході в 

Ратушу 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

3.  23 серпня 

11.00 год. 
Урочистості з нагоди Дня 

Державного Прапора України 
площа Ринок - Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

4.  23 серпня 

11.30 год. 
Флеш-моб  площа Ринок 1000 Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради 



5.  23 серпня 

14.00-

15.00 год. 

Майстер-клас по виготовленню 

державної атрибутики  
дворик 

Ратуші 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

6.  до  
24 серпня 

Облаштування сцени та 

прилеглої території, святкове 

оформлення міста 

парк біля 

замку 

Синявських 

25000 Виконавчий комітет 

міської ради 

7.  до  
24 серпня 

Видання та презентація буклета 

«Пам’ятка туриста Бережани» 
міський 

музей книги 
4000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

8.  22-31  
серпня 

Книжково-ілюстративна 

виставка «Світай і святись, 

українська державо!», 

присвячена 25-й річниці з дня 

проголошення Незалежності 
 України 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

9.  24 серпня 
з 10.00 год 

Книжкова ярмарка  при вході в 

Ратушу  
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

10.  24 серпня 
11.00 год 

Молебень за Україну. 

Урочистості та святковий 

концерт з нагоди відзначення 

25-ї річниці незалежності 

України  

площа Ринок - Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради  

11.  24 серпня 
12.00-

14.00 год 

Дитячий кінозал  міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

12.  24 серпня 
14.00-

16.00 год 

Майстер-клас по виготовленню 

патріотичної листівки «Вітання з 

Бережан» для учасників АТО  

дворик 

Ратуші 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги)В. 

13.  24 серпня 
14.00-

16.00 год 

Перегляд художньо-

документального фільму: «Той, 

що пробудив Кам'яну Державу» 

(знято в Україні 2006 р. про 

життя і діяльність відомого 

українського політика і 

громадського діяча, лідера 

Народного Руху України, 

Української Гельсінської спілки 

В'ячеслава Чорновола)  

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

14.  24 серпня 
 

Традиційний пленер-конкурс 

юних художників «Вулиці 

нашого міста» 

вулиці міста 1000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (художня 

школа) 

15.  24 серпня 
 

 Дитяча ігрова розважальна 

програма «Ми діти твої, 

Україно!» (малюнок на асфальті, 

конкурси, ігри) 

площа Ринок 1000 Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради 

16.  24 серпня 
 

Спортивні заходи парк біля 

замку 

Синявських, 

міський 

стадіон 

2000 Відділ освіти, молоді та 

спортуБережанської 

міської ради 



17.  24 серпня 
16.00 

Конкурс на оформлення дитячих 

візочків (колясок), машинок, 

велосипедів, самокатів 
 «Я не просто українець, я – 

великий патріот» 

площа Ринок 1000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

18.  28 серпня 
22-31 

 серпня 

Книжково-ілюстративна 

виставка «Бережани мої видні з 

давніх–давен», присвячена Дню 

міста 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

19.  28 серпня 
з 10.00 год 

Книжкова ярмарка  при вході в 

Ратушу  
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

20.  28 серпня 
12.00-

14.00 год 

Дитячий кінозал міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги). 

21.  28 серпня 
13.00 год 

Дитяча вікторина «Впізнай своє 

місто» 
 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

22.  28 серпня 
14.00 год 

Мистецька зустріч «З Україною 

в серці», присвячена пам'яті 

славетних бережанців Павла та 

Зіновія Штокалків  

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

23.  28 серпня  
14.00-

16.00 

Перегляд української художньої 

кінострічки: «Страчені 

світанки» (режисера Григорія 

Кохана), відзнятий у 1995 році 

на кіностудії «Національна 

кіностудія художніх фільмів ім. 

О.Довженка» 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

24.  28 серпня Свято морозива від торгової 

марки «Рудь» 
площа Ринок - Виконавчий комітет 

міської ради 

25.  28 серпня Благодійна акція «Допоможи 

солдату» 
площа Ринок - Виконавчий комітет 

міської ради, спілка АТО 

26.  28 серпня Атракціони (розваги) для 

дорослих та дітей 
 

парк біля 

замку 

Синявських 

- Виконавчий комітет 

міської ради 

27.  28 серпня Мистецька галявина (виставки) парк біля 

замку 

Синявських 

- Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради 

28.  28 серпня 
 

Урочисте відкриття Дня міста 

(вручення диплома «Почесний 

громадянин міста»; підведення 

підсумків конкурсів: «Краща 

садиба», «Краще оформлення 

святкової вітрини» та «Краще 

об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 

(ОСББ)»; вручення грамот і 

подарунків) 

парк біля 

замку 

Синявських 

- Виконавчий комітет 

міської ради 

29.  28 серпня 
 

Виступ музичних гуртів парк біля 

замку 

Синявських 

30000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

30.  до  Виготовлення рекламної  2500 Виконавчий комітет 



20 серпня продукції з логотипом 

фестивалю 
міської ради 

31.  до  
1 вересня 

Видання бібліографічного 

покажчика «Українське Січове 

Стрілецтво» 
 (з фондів музею) 

 1500 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

32.  до  
1 вересня 

Виготовлення пам’ятної 

листівки (до 100-річчя боїв 

легіону УСС на горі Лисоня) 

 1000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 
ВСЬОГО: 70000  

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 



Затверджено 

рішенням сесії міської 

ради 

№ __ від 08.07.2016 року 

  

Програма з відзначення Дня Державного Прапора України,  

25-ї річниці з Дня проголошення незалежності України,  

 Дня міста Бережани, 100-річчя боїв на горі Лисоня 
№ 

п/п 
Дата, час 

проведенн

я 

Зміст заходу Місце 

проведення 
Потреба у 

коштах 
Відповідальна особа 

1.  19-31  
серпня 

Книжкова виставка «Прапор 

кольору сонця і неба», 

присвячена Дню Державного 

Прапора України 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

2.  23 серпня з 

10.00 год. 
Книжкова ярмарка  при вході в 

Ратушу 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

3.  23 серпня 

11.00 год. 
Урочистості з нагоди Дня 

Державного Прапора України 
площа Ринок - Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

4.  23 серпня 

11.30 год. 
Флеш-моб  площа Ринок 1000 Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради 

5.  23 серпня 

14.00-

15.00 год. 

Майстер-клас по виготовленню 

державної атрибутики  
дворик 

Ратуші 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

6.  до  
24 серпня 

Облаштування сцени та 

прилеглої території, святкове 

оформлення міста 

парк біля 

замку 

Синявських 

25000 Виконавчий комітет 

міської ради 

7.  до  
24 серпня 

Видання та презентація буклета 

«Пам’ятка туриста Бережани» 
міський 

музей книги 
4000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

8.  22-31  
серпня 

Книжково-ілюстративна 

виставка «Світай і святись, 

українська державо!», 

присвячена 25-й річниці з дня 

проголошення Незалежності 
 України 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

9.  24 серпня 
з 10.00 год 

Книжкова ярмарка  при вході в 

Ратушу  
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

10.  24 серпня 
11.00 год 

Молебень за Україну. 

Урочистості та святковий 

концерт з нагоди відзначення 

25-ї річниці незалежності 

України  

площа Ринок - Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради  

11.  24 серпня 
12.00-

14.00 год 

Дитячий кінозал  міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 



12.  24 серпня 
14.00-

16.00 год 

Майстер-клас по виготовленню 

патріотичної листівки «Вітання з 

Бережан» для учасників АТО  

дворик 

Ратуші 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги)В. 

13.  24 серпня 
14.00-

16.00 год 

Перегляд художньо-

документального фільму: «Той, 

що пробудив Кам'яну Державу» 

(знято в Україні 2006 р. про 

життя і діяльність відомого 

українського політика і 

громадського діяча, лідера 

Народного Руху України, 

Української Гельсінської спілки 

В'ячеслава Чорновола)  

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

14.  24 серпня 
 

Традиційний пленер-конкурс 

юних художників «Вулиці 

нашого міста» 

вулиці міста 1000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (художня 

школа) 

15.  24 серпня 
 

 Дитяча ігрова розважальна 

програма «Ми діти твої, 

Україно!» (малюнок на асфальті, 

конкурси, ігри) 

площа Ринок 1000 Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради 

16.  24 серпня 
 

Спортивні заходи парк біля 

замку 

Синявських, 

міський 

стадіон 

2000 Відділ освіти, молоді та 

спортуБережанської 

міської ради 

17.  24 серпня 
16.00 

Конкурс на оформлення дитячих 

візочків (колясок), машинок, 

велосипедів, самокатів 
 «Я не просто українець, я – 

великий патріот» 

площа Ринок 1000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

18.  28 серпня 
22-31 

 серпня 

Книжково-ілюстративна 

виставка «Бережани мої видні з 

давніх–давен», присвячена Дню 

міста 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

19.  28 серпня 
з 10.00 год 

Книжкова ярмарка  при вході в 

Ратушу  
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

20.  28 серпня 
12.00-

14.00 год 

Дитячий кінозал міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги). 

21.  28 серпня 
13.00 год 

Дитяча вікторина «Впізнай своє 

місто» 
 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

22.  28 серпня 
14.00 год 

Мистецька зустріч «З Україною 

в серці», присвячена пам'яті 

славетних бережанців Павла та 

Зіновія Штокалків  

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

23.  28 серпня  
14.00-

16.00 

Перегляд української художньої 

кінострічки: «Страчені 

світанки» (режисера Григорія 

Кохана), відзнятий у 1995 році 

на кіностудії «Національна 

міський 

музей книги 
- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 



кіностудія художніх фільмів ім. 

О.Довженка» 

24.  28 серпня Свято морозива від торгової 

марки «Рудь» 
площа Ринок - Виконавчий комітет 

міської ради 

25.  28 серпня Благодійна акція «Допоможи 

солдату» 
площа Ринок - Виконавчий комітет 

міської ради, спілка АТО 

26.  28 серпня Атракціони (розваги) для 

дорослих та дітей 
 

парк біля 

замку 

Синявських 

- Виконавчий комітет 

міської ради 

27.  28 серпня Мистецька галявина (виставки) парк біля 

замку 

Синявських 

- Відділ освіти, молоді та 

спорту Бережанської 

міської ради 

28.  28 серпня 
 

Урочисте відкриття Дня міста 

(вручення диплома «Почесний 

громадянин міста»; підведення 

підсумків конкурсів: «Краща 

садиба», «Краще оформлення 

святкової вітрини» та «Краще 

об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 

(ОСББ)»; вручення грамот і 

подарунків) 

парк біля 

замку 

Синявських 

- Виконавчий комітет 

міської ради 

29.  28 серпня 
 

Виступ музичних гуртів парк біля 

замку 

Синявських 

30000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

30.  до  
20 серпня 

Виготовлення рекламної 

продукції з логотипом 

фестивалю 

 2500 Виконавчий комітет 

міської ради 

31.  до  
1 вересня 

Видання бібліографічного 

покажчика «Українське Січове 

Стрілецтво» 
 (з фондів музею) 

 1500 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 

32.  до  
1 вересня 

Виготовлення пам’ятної 

листівки (до 100-річчя боїв 

легіону УСС на горі Лисоня) 

 1000 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (музей 

книги) 
ВСЬОГО: 70000  

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 

 

 

526. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Капітальний ремонт вул.. Руська в м. Бережани 

Тернопільської області (ділянка від вул.. Міцкевича до вул.. Т. 

Шевченка» загальною кошторисною вартістю 1113,548 тис. грн. (один 

мільйон сто тринадцять тисяч п’ятсот сорок вісім гривень). 

Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт вул.. Б. Хмельницького в м. Бережани 

Тернопільської області (ділянка від вул.. Рогатинська до вул.. Гагаріна» 

загальною кошторисною вартістю 1498,466 тис. грн. (один мільйон 

чотириста дев’яносто вісім тисяч чотириста шістдесят шість гривень). 



Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі Бережанської 

школи-гімназії ім.. Б. Лепкого по вул.. Руська, 12 в м. Бережани 

Тернопільської області» загальною кошторисною вартістю 939,241 тис. 

грн. (дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч двісті сорок одна гривня). 

Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Поточний ремонт будівлі гуртожитку Бережанської школи-гімназії ім.. 

Б. Лепкого по вул.. Руська, 12«а» в м. Бережани» загальною 

кошторисною вартістю 170,178 тис. грн. (сто сімдесят  тисяч сто 

сімдесят вісім гривень). 
 

527. Затвердити Норми витрат на проведення спортивних змагань та 

навчально-тренувальних зборів для спортсменів, тренерів та інших 

учасників на 2016 рік  згідно з додатком. 

1. Витрати на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних 

зборів на 2016 рік  здійснювати в межах асигнувань, виділених на 

розвиток фізичної культури та спорту. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради забезпечити 

дотримання «Норм витрат» при фінансуванні спортивних заходів. 
 

Додаток  

до рішення п’ятої  сесії міської 

ради № __ від 8 липня 2016 року  

 

Норми витрат на харчування при 

 проведенні та участі у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних 

зборах на 2016 рік 
№ 

п/п 

Заходи Сума 

(грн.) 

1. 
Проведення та участь в товариських міських, районних, обласних змаганнях 

для учасників, тренерів та представників команд на добу для однієї особи  

(школярі) 

до 150.00 

2. 
Проведення та участь в  обласних змаганнях для учасників, тренерів та 

представників команд на добу для однієї особи (дорослі) 

до 200.00 

3. 
Проведення та участь у всеукраїнських змаганнях для учасників, тренерів та 

представників команд на добу для однієї особи  (дитяча ліга) 

до 200.00 

4. 
Проведення та участь у міжнародних змаганнях для учасників та 

представників команд на добу для однієї особи ( дитяча ліга) 

до1000.00 

5. 
Навчально-тренувальні збори для учасників, тренерів та представників 

команд на добу для однієї особи ( школярі та дорослі) 

до 250.00 

6. Для суддів до 250.00 

 

Норми грошових витрат  нагородження переможців та призерів 

при проведенні змагань (на команду) в 2016 році 
№ 

п/п 

Заходи Сума (грн.) 

1 Міських  



 за І місце 250.00 

за ІІ місце 200.00 

за ІІІ місце 150.00 

2 

Обласних  

за І місце 500.00 

за ІІ місце 400.00 

за ІІІ місце 300.00 

3 

Всеукраїнських  

за І місце 1000.00 

за ІІ місце 800.00 

за ІІІ місце 600.00 

 

Норми витрат на проживання при 

 проведенні та участі у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних 

зборах на 2016 рік 

№ 

п/п 

Заходи Сума(грн.) 

1 Проведення та участь в товариських міських, 

районних, обласних змаганнях для учасників, 

тренерів та представників команд на добу для однієї 

особи (школярі) 

до 200.00 

2 Проведення та участь в  обласних змаганнях для 

учасників, тренерів та представників команд на добу 

для однієї особи (дорослі) 

до 200.00 

3 Проведення та участь у міжнародних змаганнях для 

учасників, тренерів та представників команд 

(дитяча ліга) 

до 1000.00 

3 Проведення та участь у всеукраїнських змаганнях 

для учасників, тренерів та представників команд на 

добу для однієї особи (дитяча ліга) 

до 200.00 

4 Навчально-тренувальні та оздоровчі збори для 

учасників, тренерів та представників команд на добу 

для однієї особи (школярі та дорослі) 

до 200.00 

5 Для суддів до 200.00 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 
 

 

528. Затвердити програму організації безкоштовного харчування учнів 

пільгових категорій в місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2016-2017 

навчальний рік (додається). 

1. Затвердити з 01 вересня 2016 року наступні категорії учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Бережани, які звільняються від 

плати за харчування (за рахунок місцевого бюджету проводити 

одноразове безкоштовне харчування): 



- яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

гарантується пільгове харчування; 

- учні 1-4 класів з числа сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 

- учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- учні з числа сімей, батьки яких визнані учасниками бойових дій або 

учасниками війни чи загинули під час виконання службових 

обов’язків у зоні проведення АТО 

- учні з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних або інклюзивних класах. 

2. Встановити грошову норму на одного учня, що належить до пільгової 

категорії, в розмірі 5,00 грн.  

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради до 29 липня 

2016 року визначити суб’єктів підприємницької діяльності з надання 

послуг харчування учнів та здійснити відповідні організаційні заходи 

відповідно до законодавства України. 
 

Додаток  

до рішення сесії міської ради 

від 08 липня 2016 р. №____ 

 

ПРОГРАМА 

організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій 

в місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2016-17 навчальний рік 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій в місті 

Бережани, селах Лісники та Рай на 2016-17 навчальний рік (далі Програма) розроблена на 

виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону 

дитинства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

від 24 грудня 2015р. № 911, Закону України «Про внесення змін та визначення такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014р. № 76-VІІІ, 

Закону України від 05.06.2014 №1324-18 «Про внесення змін до деяких законів України 

про освіту щодо організації інклюзивного навчання», постановами Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2014р. № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника 

бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення», від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах», від 19.06.2002р. № 856 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 року № 

116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 14.01.2015р. № 6, «Деякі 

питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». 



Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, 

психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу 

соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування 

гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження 

здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів 

впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. 

 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою програми є створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня 

організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, 

впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Основними завданнями Програми є: створення єдиної системи харчування; 

удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її 

функціонування; створення умов для повноцінного харчування учнів; забезпечення 

гарячим харчуванням дітей пільгових категорій. 

Реалізація Програми дасть змогу: забезпечити безкоштовним харчуванням учнів, яким 

згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування, учні 1-4 класів 

з числа сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учні з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, учні з числа сімей, батьки яких визнані 

учасниками бойових дій або учасниками війни чи загинули під час виконання службових 

обов’язків у зоні проведення АТО, учні з числа дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються в спеціальних або інклюзивних класах; сформувати навички правильного 

та здорового харчування; надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану 

здоров`я дітей, урізноманітнити раціон харчування; поліпшити контроль за якістю 

сировини й готової продукції; змінити підходи до організації харчування через створення 

гнучкої системи харчування; забезпечити раціональне та ефективне використання 

бюджетних коштів. 

Доцільність створення даної Програми обумовлена: турботою про збереження та 

поліпшення стану здоров’я дітей; необхідністю створення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого 

організму; впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах міста; створенням 

єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре 

використання бюджетних коштів.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Відповідно до пункту 3 статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» 

органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують 

безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних 

класах, та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування в період з 01 

вересня 2016 року по 31 грудня 2016 року в загальноосвітніх навчальних закладах міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай: 

- учні, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування; 

- учні 1-4 класів з числа сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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- учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- учні з числа сімей, батьки яких визнані учасниками бойових дій або учасниками війни чи 

загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО; 

- учні з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних або 

інклюзивних класах. 

Для звільнення від оплати за харчування заявою на ім'я керівника навчального 

закладу потрібно такі документи: 

Діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування:  

заява на ім'я керівника навчального закладу; 

розпорядження районної державної адміністрації про статус дитини.  

Діти із малозабезпечених сімей: 

заява батьків на ім'я керівника навчального закладу; 

довідка про отримання допомоги, як малозабезпечена сім’я, видана управлінням соціального захисту 

населення.  

Учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з числа сімей, батьки яких визнані 

учасниками бойових дій або учасниками війни чи загинули під час виконання службових 

обов’язків у зоні проведення АТО: 

заява на ім'я керівника навчального закладу; 

копія паспорта батька ( 1,2,11,12 сторінки); 

копія ідентифікаційного коду батька;  

довідка про участь  в антитерористичній  операції, видана та скріплена печаткою 

уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими 

комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства внутрішні справ України, 

Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії 

України. Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними 

органами; 

копія свідоцтва про шлюб (при потребі); 

копія свідоцтва про народження учня(при потребі); 

копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих, померлих). 

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних або 

інклюзивних класах 

заява на ім'я керівника навчального закладу; 

витяг з рішення ПМПК. 

Учні, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

заява на ім'я керівника навчального закладу; 

документи, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»). 

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до 

кошторису, після затвердження його рішенням сесії міської ради в межах бюджетних 

асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

 Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації 

харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Бережани, селах Лісники та рай, 

а саме: учнів, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове 

харчування, учні 1-4 класів з числа сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учні з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учні з числа сімей, батьки 

яких визнані учасниками бойових дій або учасниками війни чи загинули під час 



виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО, учні з числа дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в спеціальних або інклюзивних класах. 

 

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: створення умов, що сприяють 

зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; забезпечення якісного та 

збалансованого харчування школярів; організація харчування учнів пільгових категорій 

(відповідно до чинного законодавства); збільшення кількості учнів, охоплених гарячим 

харчуванням; формування навичок правильного та здорового харчування; створення 

централізованої системи харчування;змінення підходу до організації харчування через 

створення єдиної гнучкої системи харчування; використання бюджетних коштів 

раціонально і ефективно. 

 

 

Секретар міської ради        Гончар П.В. 

 

 

 

529. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Лісничівка» м. 

Бережани, вул. Тернопільська,72 земельної ділянки площею  2405 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. 

Тернопільська, 72 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність 

чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- право прокладання та експлуатації лінійних комунікацій  

2. Надати ОСББ «Лісничівка» м. Бережани, вул. Тернопільська, 72 у 

власність земельну ділянку площею 2405 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Тернопільська, 72 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 

кадастровий номер _________________ землі житлової та 

громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

1. Продовжити терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, 

жителю м. Бережани, вул. Загороди, ___ оренду земельної ділянки 

площею 26 кв. м. для обслуговування  торгового кіоску на площі Ринок 

в м. Бережани. 

1.1. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

1.2. Після закінчення терміну оренди, даний кіоск демонтувати. 

 

 



530. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 3000 кв. м. з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) права оренди для влаштування ринку 

непродовольчих товарів (КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі ) за кадастровим номером 

_________________ по вул. Привокзальна в м. Бережани. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати  за 

користування земельною ділянкою, в розмірі 4 %  від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки,( 904050,00 грн) та становить 

36162 грн. 00 коп.( тридцять шість тисяч сто шістдесят дві гривні 00 

коп.) без ПДВ. 

4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

180 грн. 81 коп.(сто вісімдесят дві гривні  81 коп.) 

5. Встановити термін оренди 10 років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та  винагороду 

виконавцю земельних торгів (аукціону). 

7.  Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір 

про проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

8. Уповноважити міського голову Музичку В.Я.  бути представником 

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 

торгів та  укласти договір оренди земельної ділянки в день 

проведення земельних торгів.» 
 

 

531. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером _________________ гр. _________________  по 

вул. Жорнисько, ___ в м. Бережани.  

1. Передати гр. _________________, жителю м. Бережани, вул. 

Крушельницької,__ безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. Жорнисько, __ в 

м. Бережани. 



2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________________ виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1200 кв. м. для 

ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером _________________ гр. 

_________________  по вул. Жорнисько в м. Бережани.  

1. Передати гр. _________________, жителю м. Бережани, вул. 

Крушельницької, ___ безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1200 кв. м. для ведення садівництва по вул. Жорнисько в м. 

Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________________ виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

560. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером _________________ гр. _________________  по 

вул. Польова, __ в с. Рай.  

1. Передати гр. Львівській Наталії Андріївні, жительці с. Рай, вул. 

Польова,___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Польова, __ в с. Рай. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________________ виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 
 

 

532. Продовжити терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, 

жительці м. Бережани, О.Кобилянської, __ оренду земельної ділянки 

площею 600 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. О. 

Кобилянської (біля присадибної ділянки). 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

533. Продовжити терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, 

жительці м. Бережани, вул. Репіна, ___ оренду земельної ділянки 

площею 250 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани в урочищі 

«Біля цвинтаря». 



1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

534. Продовжити терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, 

жительці с. Рай, вул. Раївська, __ оренду земельної ділянки площею 1000 

кв. м. для ведення городництва в с. Рай по вул. Раївська. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

535. Продовжити терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, 

жительці м. Бережани, вул. Тернопільська, ___ оренду земельної ділянки 

площею 24 кв. м. для обслуговування металічного автогаражу в м. 

Бережани по вул. Тернопільська. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

536. Погодити терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, жителю 

м. Бережани, вул. Крушельницької, ___ оренду земельної ділянки 

площею 800 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Шевченка. 

537. Надати терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, жительці м. 

Бережани, вул. Замкова, ___ в оренду земельну ділянку площею 200 кв. 

м для ведення городництва в м. Бережани по вул. Франка в м. Бережани. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

538. Продовжити терміном до 01.07.2017 року гр. _________________, 

жительці м. Бережани, Крушельницької, ___ оренду земельної ділянки 

площею 500 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Крушельницької. 

1.  Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 
 

539. Відмовити МПП «Фенікс» у надані в оренду приміщення громадських 

вбиралень м. Бережани по вул. Міцкевича, загальною площею 60,0 кв. м. 

та вул. Привокзальна, загальною площею 52,1 кв. м..  

 Зобов’язати МПП «Фенікс» в термін до 01.08.2016 року звільнити 

приміщення громадських вбиралень м. Бережани по вул. Міцкевича, 



загальною площею 60,0 кв. м  та вул. Привокзальна, загальною площею 

52,1 кв. м. та передати їх МКП «Добробут» по акту прийому-передачі. 

 МКП «Добробут» забезпечити функціонування приміщень громадських 

вбиралень після їх вивільнення МПП «Фенікс». 

 Виконавчому комітету міської ради виготовити необхідні документи 

щодо проведення державної реєстрації нерухомого майна по вул.. 

Привокзальна, вул. Міцкевича за територіальною громадою міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай. 

 Після виготовлення пакету документів виставити дані приміщення на 

конкурс на право оренди комунального майна.  
 

 

540. Продовжити терміном до 01.07.2021 року гр. _________________,, 

жительці м. Бережани, вул. Л.Українки, ___ оренду умовної частки 

земельної ділянки площею 16,0 кв. м. для обслуговування квартири № 

__ по вул. Л.Українки, ___ в м. Бережани. 

1. Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.07.2016 року. 
 

541. Надати гр. _________________,,, жителю м. Бережани, вул. Гайова, ___ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Гайова, __ в 

м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2017 року. 

542. Надати гр. _________________,,, жителю м. Бережани, вул. Гайова, ___ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1200 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Гайова в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2017 року. 

543. Надати гр. _________________,,, жительці м. Бережани, вул. Нігояна, __ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 558 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Нігояна, 11в 

м. Бережани. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2017 року. 



544. Відмовити гр. _________________,,, жителю м. Бережани, вул. Лепких, 

____ у наданні земельної ділянки для будівництва приміщення для 

зберігання, ремонту техніки по вул. Привокзальна, так як це суперечить 

ст. 134 Земельного кодексу України. 

561. Продовжити терміном до 01,01,2017 року дію п.8.1 рішення сесії міської 

ради№ 1058 від 23 грудня 2014 року щодо надання гр. 

_________________,,  надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Львівська, 

___ в м. Бережани. 

545. Відмовити гр. _________________,,, жительці м. Бережани, вул. 

Корольова, ___ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з 

відсутністю вільних земельних ділянок.  

562. Відмовити гр. _________________,,, жительці м. Бережани, вул. 

Тепла,___ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з 

відсутністю вільних земельних ділянок.  
 

546-548.Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних 

ділянок для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження 

вулиць Козацька, 8-го Березня) на території Бережанської міської ради. 

У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на 

землях які погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ 

Держгеокадастру у Бережанському районі при виготовлені проектів 

землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення 

сервітуту (07.03 право прокладання та експлуатації ліній 

електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших ліній комунікацій). 
 

ДОДАТОК №1 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради 

від 08 липня 2016 року №  

 

Список 

 громадян м. Бережани, яким  погоджено  надання  

в земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 

Контактний 

телефон 

546. _________________ Бережанський район с. Лапшин  

547. _________________ 
Донецька обл., м. Ясинувате, квартал 

Молодіжний, ____  
 

548. _________________ Бережанський район с. Літятин  

Секретар міської ради      Гончар П.В. 
 



549. Продовжити терміном до 01.07.2019 року гр. _________________, 

жителю м. Бережани,вул. Мечнікова, ___ дію особистого строкового 

сервітуту для обслуговування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Лисенка в м. Бережани  

 Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельних ділянок. 

 Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

550. Припинити дію особистого строкового сервітуту для обслуговування 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності гр. 

_________________, жительці м. Бережани, вул. Депутатська, ___ у 

зв’язку з відчуженням тимчасової споруду №9 по вул. Пушкіна в м. 

Бережани. 

551. Надати терміном до 01.10.2020 року гр. _________________, жителю м. 

Бережани, вул. Хатки, __ в сервітутне користування земельну ділянку  

площею 17,5 кв м для обслуговування придбаної  тимчасової споруду № 

9  по вул. Пушкіна в м. Бережани. 

 Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельних ділянок. 

 Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 
 

552-555.Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.07.2016 року до 

31.12.2016 року: 

552 гр. _________________, жителя м. Бережани, вул. Крушельницької, 

___, за відвідування його дочки _________________, 22.01.2011 

року народження дошкільного навчального закладу «Золотий 

ключик»; 

553 гр. _________________, жителя м. Бережани, вул. Старе Місто, __, 

за відвідування його сина _________________, 08.02.2011 року 

народження дошкільного навчального закладу «Золотий ключик»; 

554 гр. _________________, жителя м. Бережани, вул. Золочівська, ___, 

за відвідування його дочки _________________, 04.12.2012 року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко»; 

555 гр. _________________, проживаючого за адресою м. Бережани, 

вул. Шевченка, __, за відвідування його сина _________________, 

02.08.2013 року народження та його дочки _________________, 

19.05.2012 року народження дошкільного навчального закладу 

«Сонечко». 
 

556. Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Бережани» бережанцю, 

члену Національної Спілки художників України, – Шупляку Олегу 

Іллічу. 

Доручити Бережанському краєзнавчому музею зробити відповідний запис у 

книзі Почесних громадян міста Бережани.  



557. Прийняти у комунальну власність житлову квартиру № __ по вул. 

Січових Стрільців __ в м. Бережани.  

 Надати дозвіл гр. _________________та членам його сім’ї на 

приватизацію житлової квартири № _ по вул. Січових Стрільців № ___ в 

м. Бережани.  

 Рекомендувати особам зазначеним в п.2 даного рішення, щодо реалізації 

даного рішення звернутись в Бережанське ОК МБТІ. 

 
  558. Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі  

2907,0 тис.грн. за рахунок: 

 1.1. Збільшення: 

- податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

(11010100)  

1130,0 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами (11010200) 

690,0 тис. грн. 

- податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 

(11010400) 

15,0 тис. грн. 

- земельного податку з юридичних осіб (18010500) 

 

429,0  тис.грн.  

- орендної плати з юридичних осіб (18010600) 192,0 тис.грн. 

- земельного податку з фізичних осіб (18010700) 

 

32,0 тис. грн. 

 

- орендної плати з фізичних осіб (18010900) 95,0 тис. грн. 

- єдиного податку з юридичних осіб (18050300) 58,0 тис. грн. 

- єдиного податку з фізичних осіб (18050400) 578,0 тис. грн. 

   

 

 

1.2.  Зменшення: 

 

- податку на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних 

виплат або щомісячного довічного грошового утримання , що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 

України  (11010900)                                                                                                  

12,0 тис. грн. 

- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000) 

 

300,0 тис. грн. 

 

2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 

1249,47 тис.грн. 

2.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Державне управління                                                                                                98,7 тис. грн.   

Освіта                                                                                                                       201,23 тис.грн.  



 Культура і мистецтво                                                                                             328,5  тис.грн.   

 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство                  50,0 тис.грн. 

Житлово-комунальне господарство                                                                      400,0 тис.грн. 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення                                                     10,0 тис.грн 

Фізична культура і спорт                                                                                         76,04 тис.грн 

Видатки не віднесені до основних груп                                                                85,0 тис.грн. 

 

2.2. За головними розпорядниками коштів: 

2.2.1. Бережанська міська рада   500,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 500,0 тис. грн. 

 КФК 010116  „ Органи місцевого самоврядування ” 50,0 тис.грн. 

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 400,0 тис.грн. 

 КФК 160101  „ Землеустрій ” 50,0 тис.грн. 

2.2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  293,47 тис. грн. 

 

 в тому числі:  

  заробітна плата 110,6 тис.грн. 

 КФК 070401 „ Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

65,6 тис.грн. 

 КФК 130107 „ Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

45,0 тис.грн. 

  нарахування на заробітну плату 24,4 тис. грн. 

 КФК 070401 „ Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

 

14,4 тис.грн. 

 КФК 130107 „ Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

10,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  4,08 тис.грн. 

 КФК 130107 „ Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

4,08 тис.грн. 

  поточні видатки 154,39 тис. грн. 

 КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” 6,2 тис.грн. 

 КФК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ” 35,0 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

75,19 тис.грн. 

 КФК 070401 „ Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

5,0 тис.грн. 

 КФК 070802 „Методична робота, інші заходи у сфері народної 

освіти” 

3,0 тис.грн. 

 КФК 070806 „Інші заклади освіти” 

 

3,0 тис.грн. 

 КФК 130102 „Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань” 

17,0 тис.грн. 



 КФК 091103 „ Соціальні програми і заходи державних органів 

у справах молоді ” 

10,0 тис.грн. 

2.2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

371,0 тис.грн. 

 в тому числі:  

  заробітна плата 197,0 тис. грн. 

 КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” 32,0 тис.грн. 

 КФК 110202 „Музеї і виставки” 20,0тис. грн.. 

 КФК 110204 „ Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу ” 

26,0 тис.грн. 

 КФК 110205 „ Школи естетичного виховання дітей ” 90,0 тис.грн. 

 КФК 110502„ Інші культурно-освітні заклади та заходи ” 29,0 тис.грн 

  нарахування на заробітну плату 28,0 тис. грн. 

 КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” 7,3 тис.грн. 

 КФК 110202 „Музеї і виставки” 4,0 тис.грн. 

 КФК 110204 „ Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу ” 

5,5 тис.грн. 

 КФК 110205 „ Школи естетичного виховання дітей ” 5,0 тис.грн. 

 КФК 110502„ Інші культурно-освітні заклади та заходи ” 6,2 тис.грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  13,0 тис.грн 

 КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” 2,5 тис.грн. 

 КФК 110202 „Музеї і виставки” 4,0 тис.грн. 

 КФК 110204 „ Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу ” 

4,0 тис.грн. 

 КФК 110205 „ Школи естетичного виховання дітей ” 2,5 тис.грн. 

  поточні видатки   133,0 тис. грн. 

 КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування”    0,7 тис. грн. 

 КФК 110202 „Музеї і виставки”    10,8 тис. грн. 

 КФК 110204 „ Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу” 

   52,0 тис. грн. 

 КФК 110205 „ Школи естетичного виховання дітей ”   12,0 тис. грн. 

 КФК 110502„ Інші культурно-освітні заклади та заходи ”     7,5 тис.грн. 

   

 КФК 110104„ Видатки на заходи, передбачені державними і 

місцевими програмами розвитку культури і мистецтва ” 

    50,0 тис.грн. 

2.2.4. Фінансове управління  Бережанської міської ради 85,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 85,0 тис. грн. 

 КФК 250380„ Інша субвенція ” 85,0 тис. грн. 

 

 

3. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік 50,0 тис. грн. 

вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду станом на 01 січня 2016 року. 

 

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на 1707,53 

тис.грн. за рахунок: 

         - вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду станом на 01 січня 2016 

року в сумі 50,0 тис.грн.; 



          -  коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

від  перевиконання дохідної частини загального фонду станом на 01 липня 2016 року в 

сумі 1657,53 тис.грн. 

 

4.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Державне управління                                                                                                 36,3 тис. 

грн. 

Освіта                                                                                                                         104,23  

тис.грн. 

Культура і мистецтво                                                                                                   9,0 тис.грн.   

Житлово-комунальне господарство                                                                          30,0 

тис.грн. 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатики   1000,0 

тис.грн. 

Будівництво                                                                                                                528,0 

тис.грн. 

        4.2. За головними розпорядниками коштів:  

 

4.2.1. Бережанська міська рада   1558,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  капітальні видатки 1558,0 тис. грн. 

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 30,0 тис.грн. 

 КФК 170703 „ Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг ” 

1000,0 тис.грн. 

 КФК 150101 „ Капітальні вкладення” 528,0 тис.грн. 

4.2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  131,53 тис. грн. 

 

 в тому числі:  

  капітальні видатки 131,53тис.грн. 

 КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” 27,3 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

95,63 тис.грн. 

 КФК 070802 „Методична робота, інші заходи у сфері народної 

освіти” 

8,6 тис.грн. 

   

4.2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

18,0 тис.грн. 

 в тому числі:  

  капітальні видатки 18,0 тис.грн. 

 КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” 9,0 тис.грн. 

 КФК 110205 „ Школи естетичного виховання дітей ” 9,0 тис.грн. 

 



5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які фінансуватимуться 

за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 5 до рішення міської ради від 

25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно з додатком № 1. 

 

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради 

від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно з додатком № 2. 

 

         7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 7 до 

рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), 

згідно з додатком № 3. 

 

8. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік, зменшивши  

фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за загальним 

фондом на суму 1657,53 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 1657,53 тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 1657,53 тис. грн.. 

 

 

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

Додаток № 1 

до рішення Бережанської міської ради 

"Про внесення змін до міського бюджету  на 2016 

рік"                                                                                

від      липня 2016 року № 

Міжбюджетні трансферти  з міського бюджету  місцевим  бюджетам  

на 2016 рік 

 
   

    
грн. 

Код 

бюджету 

Назва місцевого 

бюджету 

адміністративно-

територіальної 

одиниці   

Стабілізаційн

а  дотація  

Субвенції з міського бюджету 

Субвенція 

загального 

фонду на: 

Субвенція 

спеціального фонду 

на: 

    

"Інша 

субве

нція" 

"Меди

чна 

субвен

ція з 

держав

ного 

бюдже     



ту 

місцев

им 

бюдже

там" 

001 

Бережанський 

районний 

бюджет     

85000,

0       

  Всього 

    

85000,

0       

    

    

  

    

    

  

    

    

  
Секретар міської ради 

     

П.В.ГОНЧАР 
 

 

 

      

Додаток № 2 

до  рішення  міської  ради від       липня  

2016 р. №  

"Про  внесення змін до міського бюджету  

на 2016  рік" 

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 

розвитку1 

 

Код 

програм

ної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

місцевог

о 

бюджету
2 

Код 

тимчасо

вої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня бюджету 

Наймен

ування 

згідно з 

типово

ю 

відомчо

ю/типов

ою 

програм

ною3/ти

мчасово

ю 

класифі

кацією 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

Назва 

об’єктів 

відповід

но  до 

проектн

о- 

коштор

исної 

докумен

тації 

тощо 

Загальн

ий 

обсяг 

фінансу

вання 

будівни

цтва  

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки  

 

Вс

ьог

о 

ви

дат

ків 

на 

зав

ер

ше

нн

я 

буд

івн

иц

тва 

об’

єкт

Разом 

видаткі

в на 

поточни

й рік  



го 

бюджет

у 

ів 

на 

ма

йбу

тні 

ро

ки  

 

  1   

Бережа

нська 

міська 

рада 

  
1 558 

000,00 
    

1 558 

000,00 

 

    100203 

Благоуст

рій, 

міст, сіл 

,селищ 

Облашт

ування 

дитячог

о 

майданч

ика 

30 

000,00 
    

30 

000,00 

 

    150101 

Капіталь

ні 

вкладен

ня 

Розвідув

ально-

експлуат

аційна 

свердло

вина для 

водопос

тачання 

в селі 

Рай 

300 

000,00 
    

300 

000,00 

 

    150101 

Капіталь

ні 

вкладен

ня 

Реконст

рукція 

"Скверу 

Устима 

Голодн

юка" у 

м.Береж

ани 

Тернопі

льської 

області 

228 

000,00 
    

228 

000,00 

 

    170703 

Видатки 

на 

проведе

ння 

робіт, 

пов'язан

их із 

будівни

цтвом, 

реконст

рукцією, 

ремонто

м та 

Капіталь

ний 

ремонт 

доріг 

1 000 

000,00 
    

1 000 

000,00 



утриман

ням 

автомобі

льних 

доріг  

 

  10   

Відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

Бережа

нської 

міської 

ради   
131 

530,0     
131 

530,0 

 

    010116 

Органи 

місцевог

о 

самовря

дування 

Придбан

ня 

компюте

рної 

техніки 

та 

електри

чних 

конвект

орів 27 300,0     27 300,0 

 

    

70201 

Загально

освітні 

школи 

(в т.ч. 

школа-

дитячий 

садок, 

інтернат 

при 

школі), 

спеціалі

зовані 

школи 

ліцеї, 

гімназії, 

колегіум

и  

Придбан

ня 

підручн

иків 

56 

300,00     

56 

300,00 

 

    

70201 

Загально

освітні 

школи 

(в т.ч. 

школа-

дитячий 

садок, 

інтернат 

при 

школі), 

спеціалі

зовані 

Придбан

ня 

обладна

ння по 

програмі 

"Інтелек

т 

України

" 
23 

000,00     

23 

000,00 



школи 

ліцеї, 

гімназії, 

колегіум

и  

 

    

70201 

Загально

освітні 

школи 

(в т.ч. 

школа-

дитячий 

садок, 

інтернат 

при 

школі), 

спеціалі

зовані 

школи 

ліцеї, 

гімназії, 

колегіум

и  

Проектн

о-

коштори

сна 

докумен

тація на 

капіталь

ний 

ремонт 

фасаду 

гімназії 

16 

330,00     

16 

330,00 

 

    

70802 

Методич

на 

робота, 

інші 

заходи у 

сфері 

народної 

освіти 

Придбан

ня 

комп’ют

ерної 

техніки 

8 600,00     8 600,00 

 

  24 

  

Відділ 

культур

и, 

туризму 

та 

релігій 

Бережа

нської 

міської 

ради   

18 

000,00     

18 

000,00 

 

    

010116 

Органи 

місцевог

о 

самовря

дування 

Придбан

ня 

комп’ют

ерної 

техніки 9 000,00     9 000,00 

 

    

110205 

Школи 

естетичн

ого 

вихован

ня дітей  

Придбан

ня 

комп’ют

ерної 

техніки 9 000,00     9 000,00 

 

    
  

Всього   
1 707 

530,00     

1 707 

530,00 



     

Додаток № 3 

до рішення Бережанської міської 

ради 

"Про внесення змін до міського 

бюджету  на 2016 рік" від       липня 

2016р. №  

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

міського бюджету  у 2016 році1 

        

  

 ( грн.) 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету2 

Код 

тимчасово

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Код 

функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету 

Найменування 

згідно з 

типовою 

відомчою/типо

вою 

програмною3/т

имчасовою 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменуванн

я місцевої 

(регіональної) 

програми 

Загальний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Разом 

загальн

ий та 

спеціал

ьний 

фонди 

  

10   

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

  57 000,0   57 000,0 

  

  070201 

Загальноосвітні 

школи (в т.ч. 

школа-дитячий 

садок, інтернат 

при школі), 

спеціалізовані 

школи ліцеї, 

гімназії, 

колегіуми  

Міська 

програма 

оздоровлення 

та відпочинку 

дітей  на 2016-

2018 роки 

30 000,0   30 000,0 

  

  130102 
Проведення 

навчально-

тренувальних 

зборів і змагань 

Міська 

програма 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту на 

2016-2020 

роки 

17 000,0   17 000,0 

  

  91103 

 Соціальні 

програми і 

заходи 

державних 

органів у 

справах молоді 

«Молодь. 

Бережани» на 

2016-2020 роки 

10 000,0   10 000,0 



  

24   

Відділ 

культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради 

  50 000,0   50 000,0 

  

  110104 

Видатки на 

заходи, 

передбачені 

державними і 

місцевими 

програмами 

розвитку 

культури і 

мистецтва  

Прграма по 

святкуванню 

Дня 

незалежності 

України та Дня 

міста Бережани 

50 000,0   50 000,0 

      ВСЬОГО 

  107 000,0   107 

000,0 

        

Секретар міської 

ради 

  
П.В.Гончар 

 

 

559. Узаконити самовільне переобладнання нежитлових приміщень під 

житлову квартиру №__  по вул. Хатки, ___ м. Бережани. 

Надати дозвіл квартиронаймачу _____________  на виготовлення 

технічної документації з переобладнання нежитлових приміщень під 

житлову квартиру №__  по вул. Хатки, __ м. Бережани. 

Провести державну реєстрація житлової квартири №__  по вул. Хатки, 

___ м. Бережани за територіальною громадою м. Бережани сіл Лісники 

та Рай. 

Після реалізації вище зазначених пунктів ,  надати дозвіл гр. 

_____________   , _____________  , _____________  , _____________  , 

_____________  , _____________  на приватизацію комунальної житлової 

квартири №__ по вул. Хатки, ___ в м. Бережани . 

 


