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317   

1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі  770,0 

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)  

770,0 тис. грн. 

 

2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 420,0 

тис. грн. 

2.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Освіта                                                                                                              50,0 тис.грн. 

 

Видатки, не віднесені до основних груп                                                  370,0 тис.грн. 

 

2.2. За головними розпорядниками коштів: 

 

2.2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 50,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 50,0 тис. грн. 

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

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

50,0 тис. грн. 

 

2.2.2. Фінансове управління  Бережанської міської ради 370,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 370,0 тис. грн. 

 КФК 250380„ Інша субвенція ” 370,0 тис. грн. 

 

      

        3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на 

350.0 тис. грн. за рахунок :         

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

сумі 350,0   тис. грн.  

 

3.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Освіта                                                                                                       350,0  тис. грн.  

 

       3.2. За головними розпорядниками коштів:  

 

3.2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  350,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  капітальні видатки 350,0 тис. грн. 

 КФК  070101 „ Дошкільні заклади освіти ” 200,0 тис. грн. 

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

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

150,0 тис. грн. 
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гімназії, колегіуми ” 

  

 

4. 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. 

 

          

318 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року:    

- по доходах в сумі 32026727,46 грн. (тридцять два  мільйони двадцять 

шість тисяч сімсот двадцять сім  гривень 46 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі 31381732,59 грн. (тридцять один  мільйон 

триста вісімдесят одна тисяча сімсот тридцять дві  гривні  59 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 644994,87   грн. (шістсот сорок чотири 

тисячі дев’ятсот дев’яносто чотири гривні 87 коп.)   

- по видатках в сумі 27079622,53  грн. (двадцять сім мільйонів сімдесят 

дев’ять тисяч шістсот двадцять дві гривні, 53 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 26221650,47 грн. (двадцять шість мільйонів 

двісті двадцять одна  тисяча шістсот п’ятдесят   гривень, 47 коп.); 

спеціального фонду –  857972,06 грн.( вісімсот п’ятдесят сім тисяч 

дев’ятсот сімдесят дві гривні 06 коп.).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, 

бюджету та підприємництва. 

 

319 
1. Затвердити звіт міського голови про витрачання коштів резервного 

фонду міського бюджету за І півріччя 2016 року згідно додатку. 

 

320 
1. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2016 рік, укладені 

між Бережанською міською радою та Бережанською районною радою 

(додаються). 

2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, укладений 

між Бережанською міською радою та Бережанською районною радою 

відповідно до статті 1034 Бюджетного кодексу України на передачу 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 

затвердженому Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» 

(додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

321 
1. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.08.2016 року до 

31.12.2016 року: 
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1.1. гр. Маківку Володимира Михайловича, жителя м. Бережани, вул. 

Тернопільська, 15/2, за відвідування його сина Маківки Арсена 

Володимировича, 02.12.2013 року народження дошкільного 

навчального закладу «Ромашка»; 

1.2. гр. Дурисвіт Тетяну Франківну, жительку м. Бережани, вул. Руська, 

9/8, за відвідування її сина Дурисвіта Назарія Романовича, 27.10.2011 

року народження та її дочки Дурисвіт Катерини Романівни, 

24.09.2013 року народження дошкільного навчального закладу 

«Ромашка»; 

1.3. гр. Іваніва Івана Михайловича, жителя с. Посухів, вул. Ковпака, 34, 

за відвідування його сина Іваніва Андрія Івановича, 11.12.2013 року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко»; 

1.4. гр. Торгана Олега Ігоровича, жителя м. Бережани, вул. Корольова, 

2/2, за відвідування його сина Торгана Вадима Олеговича, 28.09.2012 

року народження дошкільного навчального закладу «Сонечко»; 

1.5. гр. Новаківського Андрія Ярославовича, жителя м. Бережани, вул. 

Корольова, 2/1, за відвідування його дочки Новаківської Соломії 

Андріївни, 20.11.2013 року народження дошкільного навчального 

закладу «Ромашка»; 

1.6. гр. Кулину Олега Павловича, жителя м. Бережани, вул. Шевченка, 

44/1, за відвідування його сина Кулини Станіслава Олеговича, 

05.06.2012 року народження дошкільного навчального закладу 

«Золотий ключик». 

1.7. гр. Федора Олега Григоровича, жителя м. Бережани, вул. Кошова, 90, 

за відвідування його сина Федора Дениса Олеговича, 17.04.2012 року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко». 

1.8. гр. Новіка Сергія Вікторовича, жителя м. Бережани, вул. 

Чайковського, 8/2, за відвідування його дочки Новік Олександри 

Сергіївни, 18.07.2013 року народження дошкільного навчального 

закладу «Сонечко». 

 

322 
1. Надати нежитлові приміщення (дві кімнати та коридор), загальною 

площею 38,5 кв. м. по вул. Валова, 9 в м. Бережани, що є комунальною 

власністю територіальної громади міста Бережани сіл Лісники та Рай в 

оренду Бережанській районній організації Товариство Червоного Хреста 

України терміном до 01.07.2017 року.  

1.1. Розмір орендної плати встановити в розмірі  12,00 гривень за один кв. 

м. в рік. 

 

323 
1. 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. 

2. 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 
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землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту 

(07.03 право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших ліній комунікацій). 

 

324 
1. Надання  громадянам ( згідно списку) земельних ділянок для будівництва 

авто гаражів по вул.. Тепла   та вул. Л. Українки розглянути на провести 

на конкурсній основі відповідно до рішення сесії міської ради № 120 від 

25 лютого 2016 року «Про процедуру надання земельних ділянок для 

будівництва авто гаражів». 

№п/

п 

Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1. Юзефів Ганна Омелянівна вул.. Л.Українки, 15«а»/66 

2. Колодка Ірина Іванівна вул. Л.Українки, 15«в»/44 

 

325 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Вікторія – 2» м. Бережани, 

вул. Міцкевича,2 земельної ділянки площею 1152 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку по вул. Міцкевича, 2 в м. Бережани 

із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- 222 кв. м. право проходу та проїзду (07.02 ) 

1.2. Надати ОСББ «Вікторія – 2» м. Бережани, вул. Міцкевича, 2 у 

власність земельну ділянку площею 1152 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Міцкевича, 2 в м. 

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

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий 

номер 6120410100 04 005 0524 землі житлової та громадської 

забудови), із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2. Внести зміни в рішення сесії міської ради №887 від 27 березня 2014року, 

п.3.2 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати ОСББ «Ранок» м. Бережани, пл.. Ринок, 28 в постійне 

користування земельну ділянку площею 370 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по пл. Ринок, 28 в м. Бережани 

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

багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер 

6120410100 04 005 0490 землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

 

326 
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1. Надати гр. Воловник Анні Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

Рильського, 12 дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 

708 кв. м для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Рильського, 12 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

2. Надати гр. Пастух Ользі Григорівні, жительці м. Бережани, вул. Браїлка, 

6, гр. Пастух Оксані Юріївні, жительці м. Бережани,вул.. Браїлка, 6, гр. 

Рудіч Галині Юріївні, жительці м. Бережани, вул. Депутатська, 9/15, гр.. 

Савків Любов Юріївні, жительці м. Бережани, вул. Браїлка,6, гр. 

Безкоровайній Вірі Юріївні, жительці м. Бережани,вул. Браїлка, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення право сумісної 

власності земельної ділянки площею 485 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Браїлка, 6 в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

3. Надати гр. Неделько Олені Романівні, жительці м. Бережани, вул. 

Шевченка, 125 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 

господарських будівель та споруд по вул. Шевченка, 125 в м. Бережани. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

4. Надати гр. Неделько Олені Романівні, жительці м. Бережани, вул. 

Шевченка, 125 дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 

434 кв. м. для ведення садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

5. Надати гр. Сточанській Ярославі Семенівні, жительці м. Бережани, вул. 

Комарова, 36 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

для встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 966 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Комарова, 36 в м. Бережани. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

6. Надати гр. Лемякіні Оксані Дмитрівні, жительці м. Бережани, вул. Хатки, 

86 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 
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будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Хатки, 86 в м. Бережани. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

7. Надати гр. Шереметі Ірині Олексіївні, жительці м. Львів, вул. 

Грінченка,19/33 та гр.. Москалик Любов Олексіївні, жительці м. 

Тернопіль, вул. Симоненка, 6/154 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 господарських будівель та споруд по вул. Хатки, 7 в м. Бережани. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

8. Надати гр. Шереметі Ірині Олексіївні, жительці м. Львів, вул. Грінченка, 

19/33, жительці м. Тернопіль, вул. Симоненка, 6/154 дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності земельної 

ділянки площею 385 кв. м. для ведення садівництва по вул. Хатки в м. 

Бережани. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

9. Надати гр. Москалик Любов Олексіївні, жительці м. Тернопіль, вул.. 

Симоненка,6/154 дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 

385 кв. м. для ведення садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

10. Продовжити терміном до 01.02.2017 року дію п. 5 рішення сесії міської 

ради №209 від 21 квітня 2016 року щодо надання гр. Пігію Віталію 

Івановичу, жителю м. Бережани. вул. Західна, 19 дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою щодо посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 1000 кв. м. для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Рогатинська, 86 в м. 

Бережани.  

11. Продовжити терміном до 01.08.2017 року дію п.8 рішення сесії міської 

ради № 1127 від 26.03.2015 року щодо надання гр. Стрихару Богдану 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. Вірменська, 3/7 дозволу на 

складання проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 80 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу в м. Бережани по вул. Січових Стрільців із земель міста, не 

наданих у власність чи користування. 

12. Продовжити терміном до 01.08.2017 року дію п.9 рішення сесії міської 

ради № 1127 від 26.03.2015 року щодо надання гр. Наконечному 

Олександру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. Червона, 4 

дозволу на складання проекту землеустрою, щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 80 кв. м. для будівництва та 
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обслуговування автогаражу в м. Бережани по вул. Січових Стрільців із 

земель міста, не наданих у власність чи користування. 

 

327 
1. Продовжити терміном до 01.02.2017 року термін дії п. 3 рішення сесії 

міської ради № 755 від 08.10.2013 року щодо надання гр. Валову Олегу 

Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. Лепких, 10«г», дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки для будівництва авто гаражу по вул. Лепких. 

 

328 
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 664 кв. м., наданої гр. 

Шаламай Любові Володимирівні в оренду для обслуговування 

нежитлового приміщення, бару Чорне – біле» в м. Бережани по вул. 

Тернопільська, 17«а» в сумі 143425,0 грн. ( сто сорок три тисячі 

чотириста двадцять п’ять гривень) в розрахунку 216,0 грн. за 1 кв. м, на 

підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок додається). 

1.1. Продати гр. Шаламай Любові Володимирівні, земельну ділянку 

площею 664 кв. м за 143425,0 грн. ( сто сорок три тисячі чотириста 

двадцять п’ять гривень) в м. Бережани, по вул. Тернопільська, 

17«а» в територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, із 

розрахунку 216,0 грн. ( двісті шістнадцять гривень 00 коп.) за 1 кв. м. 

1.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 

чинного законодавства. 

1.3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр. 

Шаламай Любові Володимирівні після повної оплати її вартості. 

1.4. гр. Шаламай Любові Володимирівні у своїй діяльності дотримуватись 

вимог ст. 91 Земельного Кодексу України. 

 

329 
1. Надати терміном до 01.08.2017 року гр. Сточанській Ярославі Семенівні, 

жительці м. Бережани, вул. Комарова, 36 в оренду земельну ділянку 

площею 484 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Комарова. 

1.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2. Надати в оренду терміном до 01.08.2017 року гр. Кіт Ірині Степанівні 

жительці м. Бережани, вул. Руська, 3/1 із земель житлової та громадської 

забудови земельну ділянку загальною площею 186 кв. м для будівництва і 

обслуговування квартири №1 по вул. Руська, 3 в м. Бережани. 

2.1. Встановити сервітут на земельну ділянку площею 49 кв. м для 

проходу та проїзду у двір будинку. 
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2.2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки 

2.3. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди та його 

реєстрації 

 

330 
1. Попередньо погодити місце розташування тимчасової споруди та надання 

у сервітутне користування земельної ділянки орієнтовною площею 30 кв. 

м для встановлення та обслуговування торгового павільйону по вул. 

Чайковського (на перехресті з вул. Бездільного) в м. Бережани гр. 

Бурдашу Андрію Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. Червона, 32 з 

умовою обов’язкового попереднього погодження проекту відділом 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради. 

1.1. Зобов’язати гр. Бурдаша Андрія Євгеновича, виготовити паспорт 

прив’язки тимчасової споруди з відображенням благоустрою 

прилеглої території.  

 

331 
1. Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування від 02 серпня 2016 року 

по питанню земельної ділянки по вул. Депутатська, 15 в м. Бережани. 

 

332 
1. Об’єднати територіальні громади міста Бережани, сіл Лісники, Рай 

Бережанської міської ради в Бережанську міську об’єднану територіальну 

громаду з центром у місті Бережани. 

2. Доручити міському голові м. Бережани Музичці В. Я. звернутися до 

Тернопільської обласної ради з клопотанням про утворення Бережанської 

міську об’єднаної територіальної громади. 

 

 

 
  


