
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

ІІІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 15 березня 2016 року          № 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради 

до Бережанської районної ради та голови 

Бережанської районної державної адміністрації 

  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, 

фінансів,економічного розвитку та підприємництва Бережанська міська 

рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VІI скликання до 

Бережанської районної ради та голови Бережанської районної державної 

адміністрації щодо виділення коштів необхідних для виплати компенсації 

за невикористані відпустки працівникам закладів освіти та культури міста 

(звернення додається). 

2. Доручити секретарю Бережанської міської ради Гончару П.В. направити 

рішення та звернення до Бережанської районної ради та голови 

Бережанської районної державної адміністрації для розгляду і вирішення 

порушених у зверненні питань. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 

Голові Бережанської 

районної державної адміністрації 

ПЕТРОВСЬКОМУ В.М. 

 

Голові Бережанської  

районної ради 

БІЛИКУ В.Ф. 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

  

 Відповідно до рішення сесії Бережанської районної ради від 17 грудня 2015 року 

№26 «Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад 

Бережанського району у власність територіальної громади міста Бережани, сіл 

Лісники і Рай», від 25 грудня 2015 року №44 «Про вхід до складу засновників 

окремих комунальних організацій (установ, закладів)» працівників переданих 

закладів культури переведено у підпорядкування Бережанської міської ради, з 01 

січня 2016 року передано зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Бережанського району у комунальну власність територіальної громади 

міста Бережани, сіл Лісники і Рай об’єкти культури та освіти:  

Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №1;  

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №2; 

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №3; 

- Бережанська загальноосвітня школа I ст. з поглибленим вивченням 

іноземних мов; 

- Бережанська школа - гімназія ім. Б.Лепкого; 

- Раївська загальноосвітня школа I ст.; 

- Лісниківська загальноосвітня школа I ст.; 

- Бережанський будинок творчості школярів та молоді; 

- Бережанська станція юних техніків; 

- Бережанський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Бережанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат; 

- Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа; 

- Бережанська державна школа мистецтв; 

- Бережанська державна художня школа; 

- Бережанський музей книги. 

При переведенні працівників бюджетних установ освіти та культури 

Бережанської районної державної адміністрації у відповідні відділи 

Бережанської міської ради не проведено відповідних розрахунків з ними за 

невикористані відпустки за фактично відпрацьований час на попередньому місці 

роботи.  

Таким чином, сума компенсації за невикористані відпустки по 31 грудня 

2015 року становить 978,6 тис. грн., з них по установах освіти 853,1 тис. грн., 



культури 125,5 тис. грн. 

Бережанська міська рада звертається до Вас з проханням передати кошти з 

районного бюджету міському бюджету для виплати компенсацій за 

невикористані відпустки працівників закладів освіти та культури. 

  

 

Прийнято на третій сесії Бережанської міської 

ради сьомого скликання 15 березня 2016 року 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 


