
 
 

2017_56_Внести зміни в Перелік завдань і заходів міської програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки, а саме пункти І.2, І.6, І.7, 

ІІ.2, скасувати та викласти в новій редакції (додається). 

Перелік завдань і заходів Програми 

Секретар Міської ради       Гончар П.В. 

 

2017_57_Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-

2018 роки (додається). 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн. у тому числі: 

2016 2017 2018 Разом 

І. Забезпечення 

рухової 

активності 

дітей та молоді 

в обсязі 8-12 

годин на 

тиждень 

І.2. Забезпечити 

загальноосвітні навчальні 

заклади спортивним 

обладнанням та 

інвентарем 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисни

х призначень 

- 30,0 30,0 60,0 

І.6. Проводити в 

навчальних закладах 

багатоступеневі, 

комплексні спортивно-

масові змагання 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет в 

межах 

кошторисни

х призначень 

3,0 5,0 5,0 13,0 

І.7. Проводити в 

навчальних закладах 

конкурси та спортивні 

заходи з олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту 

2016-2018 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

міської ради  

міський 

бюджет 

2,0 5,0 5,0 12,0 

ІІ Створення 

умов для 

занять дітей та 

підлітків 

певним видом 

спорту, 

виявлення 

обдарованої 

молоді 

ІІ.2. Передбачити 

фінансування у повному 

обсязі видатків для 

забезпечення діяльності 

Бережанської ДЮСШ, 

забезпечити її необхідним 

обладнанням та 

інвентарем, у тому числі з 

урахуванням потреб дітей 

з обмеженими 

можливостями 

2016-2018 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

480,0 1000,0 1200,0 2680,0 

VI Забезпечення 

розвитку 

спорту вищих 

досягнень та 

спорту 

ветеранів 

VІ.6. Забезпечити участь 

спортсменів і команд 

міста в місцевих, 

обласних, 

Всеукраїнських, 

міжнародних спортивних 

змаганнях з олімпійських 

видів спорту  

2016-2018 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

100,0 100,0 100,0 300,0 

VІ.7. Забезпечити участь 

спортсменів і команд 

міста в місцевих, 

обласних, 

Всеукраїнських, 

міжнародних спортивних 

змаганнях з 

неолімпійських видів 

спорту 

2016-2018 

роки 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 



 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки 

Паспорт Програми 
1 Ініціатор розробки програми Бережанська міська рада 

2 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Доручення голови обласної державної адміністрації від 31жовтня 2016 

року №90 “Про розроблення проекту обласної програми розвитку 

малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки”. 

Розпорядження міського голови від 10 листопада 2016 року №454 “Про 

розроблення проекту міської програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2017 – 2018 роки”. 

3 Розробник програми Сектор економіки Бережанської міської ради 

4 Співрозробник програми 
Сектор економіки Бережанської міської ради, структурні підрозділи 

Бережанської міської ради, Бережанський районний центр зайнятості 

5 
Відповідальний виконавець 

програми 

Сектор економіки Бережанської міської ради 

 

6 Учасники програми 
Сектор економіки Бережанської міської ради, структурні підрозділи 

Бережанської міської ради, Бережанський районний центр зайнятості 

7 Термін реалізації програми 2017-2018 роки 

7.1 
Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 
- 

8 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

(для комплексних програм): 

- міський бюджет; 

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття. 

 

9 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: (тис.грн.) 

206,0 тис.грн. 

 кошти державного бюджету - 

 кошти міського бюджету 206,0 тис.грн. 

 

кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

в межах кошторисних призначень 

 кошти інших джерел - 

Вступ 

Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально-

економічному розвитку міста та визначається як один із пріоритетних напрямків 

стратегічного розвитку території.  

З метою реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку та підтримки 

малого і середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для формування 

та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена Програма розвитку 

малого і середнього підприємництва в місті Бережани на 2017 – 2018 роки (далі – Програма). 

Програма є одним з важливих інструментів реалізації на місцевому рівні державної 

політики підтримки малого і середнього підприємництва, активізації політики зайнятості 

населення та інвестиційно – інноваційної стратегії держави і направлена на створення умов 

для сталого розвитку підприємництва в місті Бережани та удосконалення ринкових відносин.  

В основу Програми покладені положення законів України: “Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні” та інших законодавчих та нормативно-

правових актів з питань підприємницької діяльності. Методологічною основою розроблення 

Програми є Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих 

програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної 



 
 

служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012р. 

№ 44. Також, Програма відповідає пріоритетним напрямам Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва Тернопільської області на 2016 - 2020 роки, затвердженої 

рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 318.  

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого і середнього 

підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту 

населення. Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально - економічного 

розвитку міста за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення 

основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого і середнього 

підприємництва і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього 

підприємництва в місті, а також заходи щодо їх досягнення.  

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації 

комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва. 

Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи Бережанської міської ради, 

громадськості, щодо створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва 

відповідно до загальнодержавних пріоритетів. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

міської програми підтримки малого і середнього підприємництва 

на 2017-2018 роки 
1 Загальна характеристика району: 

 
Площа території (тис. км кв.) – 

Кількість населення (тис. чол.) – 

18 

19,7 

 Специфіка – промисловість, торгівельне та побутове обслуговування, туристична інфраструктура міста 

 
Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) Станом на 1 

листопада 2016р на обліку перебувало 500 безробітних. 
5% 

 
Перелік територій, які відносяться до : 

зон інвестиційної привабливості – м. Бережани, с. Рай, с. Лісники 

 територій пріоритетного розвитку – м. Бережани, с. Рай, с. Лісники 

2 
Дата затвердження Програми 

рішення _____ сесії ____ скликання від ___ 20__ року Бережанської міської ради 

розпорядження міського голови 

3 
Головний замовник Програми: 

Бережанська міська рада 

 
Головний розробник Програми: 

Сектор економіки Бережанської міської ради 

 
Співрозробники: 

сектор економіки Бережанської міської ради, структурні підрозділи Бережанської міської ради, 

Бережанський районний центр зайнятості 

4 

Мета Програми: 

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних 

показників розвитку міста, забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму 

співпраці, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення. 



 
 

5 

Перелік пріоритетних завдань Програми: 

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики; 

- удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва; 

- забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва; 

- розширення й підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки підприємництва; 

- подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва; 

- створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та зовнішньо-економічної 

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва; 

- сприяння підвищенню іміджу підприємця; 

- підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, забезпечення підготовки, 

підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва; 

- - підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, 

що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва; 

- збільшення надходження до Державного та місцевого бюджетів; 

- формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого розвитку підприємницької 

діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 

- сприяння здійснення зовнішньо - економічної діяльності підприємствами міста. 

6 
Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в 

динаміці змін цільових показників: 

Дані станом на 

початок дії 

Програми 

Очікувані 

показники 

(прогноз) 

 

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва / кількість 

діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. 

населення (од.) 

87/44 89/45 

 

Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва / 

кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва на 10 

тис. чол. населення (од.) 

4/2,0 5/2,5 

 
Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого 

підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн. 
143525,2 172000,0 

 
Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього 

підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн. 
78589,6 95000,0 

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого 

підприємництва (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу, 

тис. грн 

7,3 8,7 

 
Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього 

підприємництва у розрахунку на одну особу, тис.грн. 
4 5 

 
Чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва 

(осіб) 
538 552 

 
Чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва 

(осіб) 
368 381 

 Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб) 92 132 

 
Питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у 

загальному випуску продукції міста (%) 
90 97 

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП 

(од.) 

бізнес-центри 

бізнес-інкубатори 

технопарки 

лізингові центри 

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи 

взаємного кредитування 

фонди підтримки підприємництва 

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії 

біржі 

інформаційно-консультативні установи 

страхові компанії 

аудиторські фірми 

9 

 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

1 

9 

 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

1 



 
 

 
Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації (осіб) 
30 35 

 Кількість створених робочих місць (од.) 187 300 

7 Терміни і етапи реалізації Програми 2017-2018 роки 

8 

Перелік цільових проектів і підпрограм. 

Цільові прогрми: 

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани на 2017 рік; 

Підпрограми: 

1)Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності 

2) Підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму; 

Виконавці: сектор економіки Бережанської міської ради, структурні підрозділи Бережанської міської 

ради, Бережанський районний центр зайнятості 

9 

Джерела фінансування Програми 

Джерела фінансування Обсяг коштів, що пропонується залучити на 

виконання Програми, тис.грн. 

Роки Усього 

вират 2017 2018 

Міський бюджет 103,0 103,0 206,0 

Кошти районного центру зайнятості * * * 

Кошти підприємств, організацій, громадських 

формувань, підприємців, грантові кошти 

* * * 

* кошти в межах кошторисних витрат 

10 
Система організації контролю за виконанням Програми: 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Бережанська міська рада 

  

2 Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва  

в місті Бережани 

Розвиток малого та середнього бізнесу – це необхідна умова ефективної 

реструктуризації виробництва, розв’язання проблем зайнятості, зростання рівня життя 

населення. Без розвитку малого та середнього підприємництва неможливим є формування 

середнього класу, тобто неможливе створення надійного фундаменту демократичного 

суспільства. 

Малий і середній бізнес гнучко і своєчасно реагує на зміну потреб у сфері попиту і 

пропозиції. 

В місті проводиться всебічна підтримка малого та середнього підприємництва, яка 

здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування 

інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для 

підприємництва, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування 

фінансової самодостатності місцевих бюджетів. 

Протягом останніх років мале та середнє підприємництво набуває все більшого 

соціального та економічного значення, його розвиток сприяє формуванню ринкової 

структури економіки, конкурентного середовища, оперативному насиченню ринку 

товарами та послугами, забезпеченню зайнятості значної частини населення за рахунок 

створення нових робочих місць, стійкому надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів. 

До власних надходжень до міського бюджету протягом січня-жовтня 2016 року 

надійшло: 

1) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати(юридичні особи) 7694970,54 грн.; 

2) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати(фізичні особи) -20187,97 грн.; 

3) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (юридичні особи) – 4074822,0 грн.; 

4) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (фізичні особи) -638039,62 грн.; 



 
 

5) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 30215,52 грн.; 

6) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 85698,91 грн.; 

7) земельний податок з юридичних осіб – 813197,39 грн.; 

8) земельний податок з фізичних осіб – 200767,58 грн.; 

9) орендна плата з юридичних осіб -1125672,71 грн.; 

10) орендна плата з фізичних осіб – 463739,30 грн.; 

11) єдиний податок з юридичних осіб – 671606,94 грн.; 

12) єдиний податок з фізичних осіб – 2508690,21 грн. 

Станом на 15.11 2016 року кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних 

осіб-підприємців та юридичних осіб які займаються підприємницькою діяльністю на 

території міста Бережани становить 797 одиниць (за реєстраційними даними). 

У 2016 році Бережанською міською радою створено відділ державної реєстрації 

Бережанської міської ради. 

Реєстраційною службою Бережанської міської ради за період роботи з 01.05.2015 року 

по 18.11. 2016 року зареєстровано: 

- юридичних осіб - 8 одиниць ; 

- фізичних осіб – 46 одиниць. 

Знято з реєстрації: 

- юридичних осіб - 9 одиниць ; 

- фізичних осіб – 36 одиниць. 

Кількість діючих малих підприємств у 2015 році становила 87 одиниць. Очікується, що 

на кінець 2016 року кількість малих підприємств зросте на 1 підприємство та досягне 

відповідно 88 одиниць. 

У 2015 році кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становила 538 осіб, 

планується що на кінець 2016 року кількість працюючих на малих підприємствах досягне 

чисельності 545 осіб. 

У 2015 році кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах становила 367 

осіб, планується що на кінець 2018 року кількість працюючих на малих підприємствах 

досягне чисельності 380 осіб. 

Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва (разом з 

фізичними особами) до бюджетів всіх рівнів становить 60 %. 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з 

роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2016 року становив 

70285,8 тис.грн. 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідного періоду 

попереднього року становив 108,4%. 

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 74,3%, в тому числі: 

продовольчих товарів – 98,0%, непродовольчих товарів – 64,3%. 

В місті Бережани працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного 

господарства. На території міста Бережани знаходяться 3 ринки: 

1) ринок Бережанського РайСТ - підприємство споживчої кооперації, ринок змішаного 

типу, загальна площа 3885 кв. м., існує державний акт на право постійного користування 

земельною ділянкою, кількість торгових місць – 225, укладено 112 договорів з 

підприємницькими структурами на оренду торгових місць; 

2) ринок ПрАТ «Меркурій», власник ринку - ПрАТ «Меркурій», промисловий ринок, 

загальна площа 12700 кв. м., договір оренди земельної ділянки від 20.11.1997 року, 

кількість торгових місць – 300, укладено 70 договорів з підприємницькими структурами 

на оренду торгових місць; 



 
 

3) ринок ТзОВ «Медобори», власник ринку - ТзОВ «Медобори», промисловий ринок 

(секон-хенд), загальна площа 8416 кв. м., кількість торгових місць – 200, укладено 30 

договорів з підприємницькими структурами на оренду торгових місць. 

В місті Бережани надаються такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття 

і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт 

швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних 

засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, 

ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та 

столярних виробів та надаються послуги лазень та саун.  

Дані види послуг надають 73 суб’єкти підприємницької діяльності. 

В місті Бережани сформована інфраструктура підтримки підприємництва: кредитні 

спілки, філії комерційних банків, страхові компанії, координаційна рада з питань розвитку 

підприємництва при Бережанській міській раді, завдяки якій вирішуються проблемні 

питання ведення бізнесу. 

Створена система інформаційного та консультаційного обслуговування суб’єктів 

малого підприємництва:, Центр обслуговування платників податків, районний центр 

зайнятості, ВП НУБіП України «Бережанський БАТІ», аудиторська фірма, інтернет - центри 

та ін. 

В Бережанській міській раді планується створити у 2017 році Центр надання 

адміністративних послуг. 

Протягом 10 місяців 2016 року 9 безробітних працевлаштовані, шляхом виплати 

одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. Проведено 

7 семінарів на тему: “Як розпочати свій бізнес” кількість учасників - 90 , та 6 семінарів “Від 

бізнес ідеї – до власної справи”, за участю 66 слухачів. 

Найбільш активно відбулось створення підприємницьких структур у сфері торгівлі та 

громадського харчування, послуг. Основна частина малих та середніх підприємств 

функціонує у недержавному секторі. 

В структурі малих та середніх підприємств за їх основними видами економічної 

діяльності, переважають підприємства торгівлі та сфери послуг.  

На території міста створено умови для розвитку малого та середнього підприємництва, 

але існують проблеми, що стримують його розвиток, на подолання яких будуть спрямовані 

заходи міської Програми. 

Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого і середнього 

підприємництва є формування стабільної нормативно – правової бази. На забезпечення 

реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, створення більш 

сприятливих умов для розвитку підприємництва ведеться постійний контроль за прийняттям, 

виконанням на місцевому рівні законодавчих і нормативно – правових актів, спрямованих на 

активізацію підтримки підприємництва.  

Актуальні питання розвитку малого та середнього бізнесу постійно розглядались на 

засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при міській раді. 

Реформування системи надання адміністративних послуг є одним з найактуальніших 

питань підтримки підприємництва на сучасному етапі. Планується у 2017 році відкрити 

Центр надання адміністративних послуг міської ради. 

З метою дотримання прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між 

роботодавцями та найманими працівниками в місті створена та діє робоча група з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Робочою групою з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проводилась інформаційно-

роз’яснювальна робота серед роботодавців. 

З 1 жовтня 2016 року в Україні запроваджено пілотний проект щодо тимчасового (до 

кінця поточного року) призупинення державного регулювання цін на соціально-важливі 

продукти харчування. Необхідність такого кроку зумовлена низькою ефективністю 



 
 

адміністративного регулювання в умовах ринкової економіки та демонструє довіру влади до 

суб’єктів малого та середнього бізнесу, що проявляється у зменшенні адміністративного 

навантаження на суб’єктів, які виробляють соціально-важливі продукти харчування. В кінці 

поточного року з урахуванням даних моніторингу цін в розрізі регіонів України буде 

виявлено реальний вплив державного регулювання на ціноутворення в сфері продовольчих 

товарів та підготовлено обґрунтоване рішення щодо подальшого його застосування. На 

виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року 

№ 568-од “Про реалізацію пілотного проекту щодо ціноутворення на товари і послуги у 

сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів, тимчасове обмеження застосування 

окремих розпоряджень голови обласної державної адміністрації” сектором економіки міської 

ради проводиться щотижневий моніторинг цін на споживчому ринку міста. 

У 2016 році представниками міської ради спільно з суб’єктами підприємницької 

діяльності в рамках Днів підприємництва взято участь у ряді заходів: семінарі-навчанні за 

участю представника Державної регуляторної служби України щодо застосування методики 

М-тесту як складової аналізу регуляторного впливу при розробці проекту регуляторного 

акта; семінарі-практикумі щодо започаткування та стратегії ведення успішного бізнесу; 

семінарі-практикумі для підприємців на тему: “Нет воркінг: Потрібні бізнес контакти”; 

майстер-клас щодо покращення ведення бізнесу, обласній конференції щодо перспективних 

напрямів розвитку підприємництва Тернопільщини. Також, взято участь в засіданні обласної 

конференції щодо перспективних напрямів розвитку підприємництва Тернопільщини. 

Учениця ЗОШ I-III №1 ступенів здобула перемогу в обласному конкурсі дитячих малюнків 

“Підприємництво очима дітей”.  

Делегація Бережанської міської ради взяла участь у Міжнародному інвестиційному 

форумі “Тернопільщина Invest – 2016. В рамках Форуму на базі Бережанського 

агротехнічного інституту 20 травня 2016 року відбувся круглий стіл на якому було 

презентовано інвестиційний потенціал Бережанського району. Серед гостей іноземної 

делегації були присутні Президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер 

та польські підприємці, які в свою чергу ознайомили присутніх з своєю діяльністю та 

висловили зацікавленість до наявних незадіяних у виробництві об’єктів нерухомості та 

земельних ділянок на території району. 

Значна увага приділялася формуванню належного інвестиційного клімату в місті. 

23-27 квітня 2015 року в місті Бережани проведено “Школа лідерів змін” (5-ти денне 

навчання: тренінги, низка практичних вправ, навчально-методичні матеріали, широкі 

контакти та змістовну комунікацію. – лідерство, соціальний капітал, входження у владу, 

SWOT аналіз проблем на місцевому рівні, психологія стосунків в громад та ін.) 

Презентація економічного і інвестиційного потенціалу міста забезпечується на 

форумах, конференціях, нарадах. 

З метою активізації інвестиційних процесів для залучення вітчизняних та іноземних 

інвестиційних ресурсів для сталого економічного зростання та підвищення якості життя 

населення розроблено паспорти недіючих підприємств, сформовано інвестиційні пропозиції: 

земельні ділянки та об’єкти виробничої інфраструктури міста. 

Бережанським РАЙСТ протягом 2015 - 2016 років надано в оренду торгові 

підприємства площею 3216 кв. м., 4 підприємства громадського харчування 204 пос.м. та 

виробничі підприємства площею 400 кв. м.. Всі надані в оренду підприємства 

використовуються по призначенню. 

Протягом 2015-2016 років продано через аукціон об’єкт загальною площею 41 кв. м., 

надано в оренду 8 об’єктів комунальної власності суб’єктам підприємництва. 

Протягом 2015 - 2016 років продано у власність земельних ділянок загальною площею 

2840 кв. м., надано в оренду земельних ділянок загальною площею 9000 кв. м. 

Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до 

виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів. 



 
 

Також, проводиться робота щодо реєстрації суб’єктів підприємництва до участі у виконанні 

державних регіональних замовлень через електронну систему «Прозорро». 

У місті створена система інформаційного та консультаційного обслуговування 

суб’єктів малого підприємництва: Центр обслуговування платників податків, районний 

центр зайнятості, Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», аудиторська фірма, 

інтернет - центри та ін. 

В місті діє 1 філія державного банку. З метою розширення видів страхування в районі 

діє 3 страхові компанії - Бережанське відділення НАСК “Оранта” та НАСК “Провідна”, 

ПРАТ “ТАС”, а також 2 фонди - фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

В місті діють «телефонні гарячі лінії», за якими жителі міста та підприємці можуть 

бути проінформовані щодо правил торгівлі та інших питань. Також, відповідні телефони 

“гарячої лінії” діють у Бережанському об’єднанні управління Пенсійного фонду України 

Тернопільської області, Бережанському відділенні Бучацької об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління фіскальної служби у Тернопільській області. 

З метою розвитку інфраструктури аграрного ринку, сільськогосподарські 

товаровиробники міста та сільської місцевості забезпечуються місцями для торгівлі 

продукцією власного виробництва. Тільки за січень-вересень 2016 року в місті проведено 20 

ярмарків сільськогосподарської продукції. 

Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня 

кількість кваліфікованих кадрів, значна увага приділяється питанням підвищення 

кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення району основам підприємницької 

діяльності.  

За січень – жовтень 2016 року районною службою зайнятості зареєстровано 927 

безробітних, що на 4 чол. менше ніж за аналогічний період минулого року (927 чол.) Всього 

послугами скористалися 1568 осіб. Станом на 01 листопада 2016 року на обліку в центрі 

зайнятості перебувало 500 безробітних, аналогічно за такий же період минулого року.  

За звітний період за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 900 незайнятих 

громадян , в тому числі 451 безробітний, в т.ч. 9 чоловік шляхом виплати одноразової 

допомоги по безробіттю для зайняття безробітними підприємницькою діяльністю. Витрачено 

кошти в сумі 128.6 тис. грн. Протягом 2015 року 26 осіб отримали допомогу по безробіттю 

одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю в сумі 392 тисяч грн. 

Протягом 10 місяців 2016 року проведено 7 семінарів на тему: “Як розпочати свій 

бізнес” кількість учасників – 90 та 6 семінарів “Від бізнес ідеї – до власної справи”, за 

участю 66 слухачів. За звітний період проходило професійне навчання 220 безробітних. За 

індивідуальними планами та програмами навчалось 3 безробітних. Підвищувало 

кваліфікацію: шляхом стажування 93 особи.; на курсах цільового призначення 101 особа, за 

груповою формою навчання 14 безробітних. Закінчили навчання 195 осіб з них 192 особи 

працевлаштовано. Продовжують навчання 23 безробітних. 

Протягом 2015 року проведено 15 інформаційних семінарів на тему «Як розпочати свій 

бізнес?» та 15 профконсультаційних семінарів на тему «Від бізнес ідеї до власної справи» 

залучено до даних семінарів 250 безробітних. Окрім того проведено 4 тренінг-семінари 

“Особливості зайнятості молоді”, залучено 28 осіб віком до 35 років. 13 безробітних 

пройшли курси підвищення кваліфікації на теми: «Менеджмент малого підприємництва» та 

«Основи малого підприємництва». 

Залучення населення до громадських робіт гальмується відсутністю коштів у місцевому 

бюджеті, неплатоспроможність та незацікавленість підприємств в організації таких робіт 

внаслідок обмеженої потреби в робочій силі. За звітний період у тимчасових роботах взяли 

участь 84 безробітних, у громадських роботах - 27 безробітних. Використано коштів на 

громадські роботи в сумі 20,5 тис. грн. 



 
 

Основною проблемою на ринку праці є недостатня кількість вільних робочих місць і 

вакантних посад з гідними умовами та оплатою праці.  

Протягом січня – жовтня 2016 року від підприємств району до служби зайнятості 

надійшло 1003 вакансій. Актуальних вакансій станом на 1 листопада – 71. На одне вільне 

робоче місце в районі претендує 7 осіб.  

У ході аналітичної роботи робочої групи та ради підприємців міста проведений SWOT 

аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості 

та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності. 

Основні завдання SWOT аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення 

загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і 

зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабких сторін та розроблення 

стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її 

стратегічних пріоритетів.  
Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 

1. Відсутність тиску з боку місцевої влади та її 

налаштованість на розвиток підприємництва в місті. 

2. Забезпечення прозорості, гласності та 

відкритості при прийнятті регуляторних актів. 

3. Історична та культурна спадщина. 

4. Наявність родовищ та корисних копалин 

5. Наявність фінансово-кредитних установ. 

6. Функціонування координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва при міській раді. 

7. Забезпечує насичення ринку споживчими 

товарами та послугами повсякденного попиту. 

8. Мале підприємництво орієнтується на 

місцевий ринок та індивідуальне споживання; 

 

1. Високі відсоткові ставки за користування 

кредитами для суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

2. Слабка активна позиція представників 

громадської організації підприємців міста у 

обговоренні проектів нормативно-правових актів з 

питань регулювання підприємницької діяльності. 

3. Низька якість доріг. 

4. Неповнота, суперечливість і часта зміна 

чинних нормативних та правових актів, що діють у 

сфері підприємницької діяльності; 

5. Податкова нестабільність. 

6. Слабка професійна підготовка кадрів для 

малого підприємництва. 

7. Відсутність стартового капіталу для 

започаткування бізнесу та брак обігових коштів для 

розвитку бізнесу. 

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 

1. Зниження адміністративних бар’єрів для 

розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних 

нормативно-правових актів органів місцевого 

самоврядування щодо їх відповідності принципам 

державної регуляторної політики. 

2. Здешевлення банківського кредитування для 

суб’єктів малого підприємництва (часткова 

компенсація відсотків за кредити). 

3.Розвиток туризму ( історична та  

культурна спадщина). 

4.Активізація маркетингової діяльності, розширення 

ринків збуту продукції, в тому числі і за кордон. 

3. Спрощення процедури отримання 

адміністративних послуг та поліпшення якості їх 

надання; 

4.Стимулювання залучення інвестицій у сферу 

малого і середнього підприємництва. 

5.Надання одноразової грошової допомоги по 

безробіттю особам, які попередньо пройшли 

відповідну підготовку для започаткування власної 

справи. 

6.Забезпечення вільного доступу суб’єктів малого та 

середнього підприємництва до участі в конкурсних 

торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг 

за державні кошти. 

7.Направлення на професійну підготовку, 

1. Висока вартість кредитних ресурсів. 

2. Залежність виробництв від 

давальницької сировини. 

3. Подорожчання робочої сили, енергоносіїв. 

4. Тінізація бізнесу. 

5. Низька купівельна спроможність населення. 

6. Виникнення заборгованостей за виконані 

роботи, надані послуги. 



 
 

перепідготовку та підвищення кваліфікації 

безробітних, орієнтоване на мале та середнє 

підприємництво. 

8.Зменшення обсягів тіньової зайнятості та оплати 

праці. 

Основними вирішальними чинниками для подальшого розвитку малого та середнього 

підприємництва, які сприятимуть досягненню мети Програми – є покращення бізнес-клімату 

та підтримка малого та середнього підприємництва в місті. Саме вони визначили стратегію 

розвитку та головні напрямки підтримки малого та середнього підприємництва: 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької організації. 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки 

підприємництва. 

3.Мета Програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва, підвищення економічних показників розвитку міста, розвитку пріоритетних 

галузей економіки, спрямування дій органів влади та суб’єктів підприємництва, установ 

ринкової інфраструктури, громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму 

максимального сприяння створенню та діяльності малого і середнього підприємництва, 

усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності. 

Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись 

шляхом реалізації заходів, що направлені на розвиток пріоритетних сфер діяльності: 

- розвиток виробництва з використанням місцевої сировини; 

- надання транспортних та побутових послуг; 

- виробництво та реалізація товарів широкого споживання. 

- впровадження інформаційних технологій; 

- модернізація виробництва; 

- залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого і середнього 

підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з 

нього, розширення і підтримки діяльності об’єктів інфраструктури підприємництва. 

 
 

4. Проблемні питання розвитку підприємництва 

Малі та середні підприємства, особливо новоутворені, мають обмежені власні 

виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах, службових 

приміщеннях та в земельних ділянках для облаштування бізнесу. До того ж, як правило, вони 

мають недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань. 

Основними причинами гальмування розвитку підприємництва є: 

- недостатня державна фінансово-кредитна та майнова підтримка малих підприємств; 



 
 

- слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, висока 

енергоємність виробництва, обмежена кооперація між різними сегментами 

підприємництва;  

- нестабільність та недосконалість регуляторного поля; 

- обмеженість власних виробничих ресурсів; 

- недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань; 

- низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі; 

- недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій; 

- низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських 

стандартів з європейськими; 

- складне податкове адміністрування; 

- незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. 

5. Цілі Програми 

Програма має наступні цілі: 

1) покращення регуляторного середовища;  

2) розбудова інфраструктури підтримки МСП в місті; 

3) полегшення та розширення доступу МСП до фінансових ресурсів;  

4) покращення якості бізнес-процесів на МСП;  

5) сприяння виходу МСП на нові ринки; 

6) розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців; 

7) активізація діалогу між бізнесом та владою; 

8) активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності. 

6. Основні заходи з реалізації міської програми підтримки малого та середнього 

підприємництва на 2017-2018 роки 

Міська програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки є 

комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на 

реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва 

(Додаток 1). 

7. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів та 

фінансування Програми 

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті 

Бережани на 2017-2018 роки дозволить досягти збільшення: 

- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 89 одиниць; 

- кількості діючих суб’єктів середнього підприємництва до 5 одиниць; 

- кількості діючих малих підприємств на 10тис.чол. населення до 45 одиниць; 

- кількості діючих середніх підприємств на 10тис.чол. населення до 2,5 одиниць; 

- чисельність працюючих на малих підприємствах до 552 осіб; 

- чисельності працюючих на середніх підприємствах до 381 осіб; 

- кількості фермерських господарств до 2 одиниць; 

- питомої ваги малих та середніх підприємств у ВВП міста до 90%; 

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих та середніх підприємств в 

сумі: у 2017 році – 35000,0 тис. грн.; 

 у 2018 році – 37000,0 тис. грн. 

- кількості підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації: у 2017 році – 60 осіб; 

 у 2018 році – 70 осіб.  

- кількості створених нових робочих місць в сфері малого та середнього підприємництва: у 

2017 році – 210 осіб; 

 у 2018 році – 220 осіб. 

8. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми 



 
 

Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу шляхом надання 

звіту про виконання заходів Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

обласної державної адміністрації. На основі моніторингу визначатимуться причини 

неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуватимуться 

заходи, необхідні для поліпшення організації виконання. 

Моніторинг виконання Програми проводиметься за такими показниками: 

- обсяг коштів, витрачених на виконання Програми; 

- досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного 

етапу виконання; 

- відповідність результативних показників виконання Програми запланованим 

результативним показникам; 

- рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті 

діяльності, що проводиться в рамках виконання Програми. 

За результатами проведеного моніторингу виконання Програми передбачається 

розгляд питань виконання заходів Програми на засіданнях координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва (при потребі), на сесії міської ради (по закінченню терміну дії 

Програми). 

Ресурсне забезпечення програми 

 тис.грн. 
Джерела фінансування Обсяг коштів, що пропонується 

залучити на виконання Програми,  

Роки Усього 

витрат 2017 2018 

Міський бюджет 103,0 103,0 206,0 

Кошти Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України 

на випадок безробіття 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

Кошти підприємств, організацій, 

громадських формувань, підприємців, грантові 

кошти 

 

* 

 

* 

 

* 

Всього 103,0 103,0 206,0 

* в межах кошторису витрат  



 Додаток 1 

 до Програми 

 

 Основні заходи з реалізації міської програми 

підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавці Джерела фінансування 

Вартість 

тис.грн. 

2017 2018 

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1 

Розроблення, затвердження, оприлюднення плану діяльності міської 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний 

календарний рік 

Щорічно до 

15 грудня 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

2 
Здійснення моніторингу реалізації регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради, юридичний відділ Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

3 Створення електронної бази чинних регуляторних актів 
2017-2018 

роки 

Юридичний відділ Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

4 

Забезпечення участі в обласних тематичних круглих столах, 

тренінгах, семінарах, зустрічах та обговореннях з питань 

забезпечення реалізації прав у здійсненні державної регуляторної 

політики 

2017-2018 

роки 

Юридичний відділ Бережанської міської 

ради, сектор економіки Бережанської 

міської ради 

Не потребує - - 

5 
Участь у навчанні по використанню методики М-тесту регуляторного 

акту 

2017-2018 

роки 

Юридичний відділ Бережанської міської 

ради, сектор економіки Бережанської 

міської ради 

Не потребує 

 
- - 

6 

Забезпечити доступ до баз даних, що містять правову та комерційну 

інформацію щодо започаткування, ведення і припинення 

підприємницької діяльності 

2017-2018 

роки 

Відділ державної реєстрації Бережанської 

міської ради 
Не потребує - - 

7 
Проведення щоквартально засідання координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва при Бережанській міській раді 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

8 

Здійснення аналізу звернень підприємців на «гарячу телефонну лінію» 

для підприємців, узагальнення та надання пропозицій до відповідних 

органів виконавчої влади про внесення змін до діючих законодавчих 

актів 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради, Бережанське об’єднання управління 

Пенсійного фонду України Тернопільської 

області, Бережанське відділення Бучацької 

об’єднаної державної податкової інспекції 

Головного управління фіскальної служби 

у Тернопільській області 

Не потребує - - 



 
 

9 

Інформування суб’єктів малого та середнього підприємництва міста 

про пропозиції іноземних партнерів щодо налагодження 

двостороннього економічного співробітництва та висвітлювати дану 

інформацію на сайті міської ради 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка 

1 
Сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою 

розвитку та підтримки підприємництва в усіх сферах діяльності 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

2 

Забезпечення фінансування семінарів, консультацій, інформаційно-

роз’яснювальних заходів для взаємовигідного партнерства між 

представниками владних структур та малого і середнього бізнесу 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор економіки 

Бережанської міської ради 
Міський бюджет 3,0 3,0 

3 

Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання 

через механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього 

підприємництва для реалізації інвестиційних проектів 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор економіки 

Бережанської міської ради 
Міський бюджет 50,0 50,0 

4 

Забезпечення участі делегацій міста у публічних виставках, 

форумах, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій 

в економіку міста 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор економіки 

Бережанської міської ради 
Міський бюджет 30,0 30,0 

5 

Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, спрямованої на 

позиціонування міста як інвестиційно - привабливого для малого 

та середнього підприємництва (виготовлення каталогів, буклетів, 

роздаткових матеріалів, флеш-пам'ять тощо) 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Міський бюджет 5,0 5,0 

6 

Створення банку даних фінансово– кредитних установ та переліку 

їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до 

інформації представників малого та середнього бізнесу 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

7 

Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні 

програми, в тому числі: 

- системний моніторинг грантових та кредитних програм, 

спрямованих на розвиток бізнесу; 

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості 

на відповідному веб-ресурсів 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

8 

Забезпечення участі суб’єктів підприємництва в засіданнях 

обласних круглих столів, семінарів, навчань, тренінгів, майстер-

класів, обговорень, зустрічей, конкурсів тощо з актуальних питань 

ведення бізнесу 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

9 
Розроблення інвестиційного каталогу міста та виготовлення в 

друкованому вигляді, з метою залучення потенційних інвесторів 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор економіки 

Бережанської міської ради 
Міський бюджет 2,0 2,0 



 
 

10 
Сприяння наданню банківських кредитів суб’єктам малого 

підприємництва 

2017-2018 

роки 
Районні відділення філії банків Позабюджетні кошти 

В межах 

кошторисних 

витрат 

 Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва 

1 

Участь у створенні обласного єдиного інформаційного ресурсу для 

підприємців, який міститиме необхідну інформацію про заснування 

та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних 

нормативно-правових актів, тощо 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Позабюджетні кошти 

В межах 

кошторисних 

витрат 

2 

Поширення інформації про успішні бізнес-практики в процесі 

здійснення виробничо-комерційної діяльності шляхом налагодження 

співпраці з окремими представниками бізнесу з метою вивчення 

їхнього досвіду та оприлюднення кращих практик на офіційному 

сайті Бережанської міської ради 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

3 

Сприяння участі малого та середнього підприємництва міста 

Бережан в бізнес-форумах та інших промоційних заходах, які 

проводяться в області 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

4 

Участь у проведенні (на рівні області) інформаційної кампанії з 

покращення іміджу підприємництва, спрямованої на різні верстви 

населення 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради, суб’єкти підприємницької діяльності 

міста 

Не потребує - - 

5 
Участь у проведенні (на рівні області) інформаційної кампанії щодо 

етики ведення бізнесу та соціальної відповідальності підприємців 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради, суб’єкти підприємницької діяльності 

міста 

Не потребує - - 

6 

Організація та проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, 

майстрів-класів, конкурсів для суб’єктів господарювання з 

актуальних питань ведення підприємницької діяльності, підтримки 

національного товаровиробника, розвитку пріоритетних галузей 

економіки, в тому числі з використанням сучасних інформаційних 

технологій, бізнесу програм та умов кредитування 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради, Бережанське відділення Бучацької 

ОДПІ. Управління Пенсійного фонду 

України в Бережанському районі 

Міський бюджет 5,0 5,0 

7 
Організація та проведення зустрічей представників органів влади та 

бізнесу з метою налагодження ефективного діалогу 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради, Бережанське відділення Бучацької 

ОДПІ. Управління Пенсійного фонду 

України в Бережанському районі 

Не потребує - - 

8 

Формування інформаційної бази (бізнес-каталогу) товарів (послуг), 

виробництво (надання) яких здійснюється підприємствами міста, а 

також виготовлення та поширення цієї інформації серед 

зацікавлених суб’єктів господарювання у друкованому вигляді та на 

електронних носіях 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор економіки 

Бережанської міської ради 
Міський бюджет 3,0 3,0 



 
 

9 

Забезпечити участь у обласних семінарах, тренінгах, круглих столах, 

навчаннях для демобілізованих учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб щодо започаткування та ведення підприємницької 

діяльності 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради, Районний ценр зайятості 
Не потребує - - 

11 
Здійснення моніторингу щодо участі суб’єктів підприємницької 

діяльності у здійсненні електронних державних закупівель 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

12 

Створення системи інформування для проведення інформаційної 

кампанії з метою заохочення малого та середнього підприємництва 

до участі в електронних державних закупівлях 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

13 
Проведення «Дня підприємця» та відзначення в місті кращих 

платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності 

2017-2018 

роки 

Фінансове управління, сектор економіки 

Бережанської міської ради податкова 
Міський бюджет 5,0 5,0 

14 
Проведення “Днів відкритих дверей” на успішних підприємствах 

Бережан 

2017-2018 

роки 

Сектор економіки , відділ освіти, молоді 

та спорту Бережанської міської ради 
Не потребує -  

15 Сприяння відкриттю підприємств сфери торгівлі та побуту 
2017-2018 

роки 

Сектор економіки Бережанської міської 

ради 
Не потребує - - 

16 Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва 
2017-2018 

роки 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 
Не потребує - - 

16 
Створення бази даних агроосель та садиб, бажаючих приймати 

туристів та розмістити інформацію на сайті міської ради 

2017-2018 

роки 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 
Не потребує - - 

17 

Сприяння створенню нових робочих місць шляхом компенсації 

роботодавцям єдиного соціального внеску відповідно до Закону 

України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття” 

2017-2018 

роки 
Районний центр зайнятості 

Кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

В межах 

кошторису 

витрат 

18 

Проведення профнавчання безробітних громадян за напрямком 

“Менеджмент малого підприємництва” (для бажаючих отримати 

одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності) 

2017-2018 

роки 
Районний центр зайнятості 

Кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

В межах 

кошторису 

витрат 

19 

Направлення на професійне навчання та підвищення кваліфікації 

безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в 

підприємницьких структурах. 

2017-2018 

роки 
Районний центр зайнятості 

Кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

В межах 

кошторису 

витрат 



 
 

20 
Проведення семінарів та тренінгів для безробітних громадян, з 

метою подальшого зайняття підприємницькою діяльністю 

2017-2018 

роки 
Районний центр зайнятості 

Кошти Фонду 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування України на 

випадок безробіття 

В межах 

кошторису 

витрат 

21 
Проведення навчання незайнятого населення з орієнтацією на само 

зайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу 

2017-2018 

роки 
Районний центр зайнятості 

Кошти районного центру 

зайнятості 

В межах 

кошторису 

витрат 

22 
Поширення інформації про успішну практику молодіжного 

підприємництва 

2017-2018 

роки 

Відділ освіти молоді і спорту 

Бережанської міської ради, районний 

центр зайнятості 

Не потребує - 

23 
Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на виховання 

ділових якостей у школярів, молоді, безробітних 

2017-2018 

роки 

Відділ освіти молоді і спорту 

Бережанської міської ради, районний 

центр зайнятості 

Не потребує - 

24 

Налагодження системи взаємодії районної служби зайнятості, 

відділу освіти, об’єднання роботодавців і зацікавлених 

підприємницьких структур в питаннях формування кадрового 

потенціалу підприємництва міста 

2017-2018 

роки 

Відділ освіти молоді і спорту 

Бережанської міської ради, районний 

центр зайнятості 

Не потребує - 

25 

Забезпечення проведення форумів, науково-практичних 

конференцій, семінарів, тренінгів, “круглих столів” для суб’єктів 

підприємництва 

2017-2018 

роки 

Районний центр зайнятості, Бережанське 

об’єднання управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області, 

Бережанське відділення Бучацької ОДПІ 

Не потребує - 

26 

Модернізація навчальних програм та спеціальностей, у ВП НУБіП 

України «Бережанський АТІ» на предмет їх відповідності потребам 

бізнесу 

2017-2018 

роки 

Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

“Бережанський агротехнічний інститут” 

Кошти навчального закладу 

В межах 

кошторису 

витрат 

27 

Сприяння в підготовці спеціалістів, робітників для роботи в умовах 

ринкової економіки 

 

2017-2018 

роки 

Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

“Бережанський агротехнічний інститут” 

Кошти навчального закладу 

В межах 

кошторису 

витрат 

Цільові проекти та підпрограми 

1 
Відновлення роботи підприємства ТОВ “Бережанський цегельний 

завод “Керамік” 

2017-2018 

роки 
Суб’єкти господарювання 

Кошти інвестора, 

кошти 

підприємства 

В межах кошторису 

витрат 

 

Завідувач сектору економіки міської ради         С.М. ВРИДНИК  



 
 

Додаток 2  

Основні показники 

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва 

міста Бережани 
№ 

з/п 
Показник 2015 

2016 

Очік. 
2017 

2018 

прогноз 

1. 

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, 

одиниць 

в т.ч.: 

91 92 92 94 

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - 

підприємців) 
87 88 88 89 

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних 

осіб - підприємців) 
4 4 4 5 

2. 

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього 

підприємництва, осіб 

в т.ч.: 

906 913 913 933 

у суб'єктів малого підприємництва 538 545 545 552 

у суб’єктів середнього підприємництва 368 368 368 381 

3. 
Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску 

продукції (робіт, послуг), % 
90 95 95 97 

4. 
Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього 

підприємництва до бюджетів всіх рівнів, % 
60 65 65 70 

5. 

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць 1 1 2 2 

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими 

господарствами, га 
57,0 57,0 114,0 114,0 

6. 

Кількість навчальних закладів, одиниць, з них: 1 1 1 2 

що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької 

діяльності 

1 1 1 2 

7. 

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, 

одиниць 

з них: 

    

бізнес-центри - - - - 

бізнес-інкубатори - - - - 

технопарки - - - - 

небанківські установи (з них кредитні спілки) - - - - 

фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та 

фонди створені УФПП) 
- - - - 

інші - - - - 

8. 
Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, 

одиниць 
- - - - 

9. Кількість координаційних, галузевих рад 1 1 1 1 

10. 
Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для 

реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн. 
- - - - 

11. Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць - - - - 

12. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн. - - - - 

13. 
Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації 

Програми, одиниць 
- - - - 

14. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми - - - - 

15. 
Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері 

здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб 
16 20 20 20 

16. 
Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, 

тренінгів, осіб 
16 20 20 20 

17. 
Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках 

Програми, осіб 
129 135 145 155 

 

Завідувач сектору економіки міської ради    С.М. ВРИДНИК  

2017_58_Затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста Бережани на 2017 

рік. 
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МІСЬКА ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2017-2018 РОКИ 

 

 

БЕРЕЖАНИ 2016 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

МІСТА БЕРЕЖАНИ НА 2017 РІК 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Сектор економіки міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

програми 

 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року 

№621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету», розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 30 грудня 2016 року №793-од «Про проект 

програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області на 2017 рік», розпорядження міського 

голови м. Бережани від  
 

3. Розробник програми Сектор економіки міської ради 

4. Співрозробники 

програми 

Відділ культури, туризму та релігій, відділ освіти, молоді і 

спорту, відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, фінансове 

управління міської ради, відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради 

Управління Пенсійного фонду в Бережанському районі, 

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної інспекції 

Головного управління державної фіскальної служби у 

Тернопільській області, відділ Держгеокадастру у Бережанському 

районі, Бережанський районний центр зайнятості, виконавчий 

комітет міської ради, міське комунальне підприємство 

«Добробут», міське комунальне підприємство «Господар» 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Сектор економіки міської ради 

6. Учасники програми Структурні підрозділи міської ради, комунальні підприємства 

міста, виконавчий комітет міської ради  

7. Термін реалізації 2017 рік 



 
 

програми 

7.1 Етапи виконання програм 

(для довгострокових 

програм) 

– 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм)  

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми 

У межах бюджетних призначень державного та місцевих 

бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, 

коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, 

що не суперечать чинному законодавству. 

ВСТУП 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани на 2017 рік 

(далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у 

попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства 

міста, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети 

соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік, а також комплекс заходів місцевих 

органів самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної 

сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримку найуразливіших верств 

населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для 

економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян. 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани на 2017 рік 

(надалі – Програма) розробив сектор економіки разом з іншими підрозділами міської ради, 

відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 05 

серпня 2015 року №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України на 2017-2019 роки». 

Програму розроблено з урахуванням положень наступних документів: 

- Законів України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, 

“Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про 

інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про 

зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності”, Податкового кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 27 

серпня 2014 року №404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України»; 

- Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року та Плану заходів з 

реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 

2020 року; 

- доручення голови обласної державної адміністрації від 07 жовтня 2016 року №84 «Про 

розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області на 2017 рік»; 

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на 2017 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на 

виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку 

окремих галузей економіки та соціальної сфери.  

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих бюджетів, кошти 

суб’єктів господарювання та фізичних осіб.  



 
 

Програма розроблена з метою консолідації та концентрації зусиль місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу 

негативних макроекономічних явищ на соціально-економічні процеси в місті, забезпечення 

стабілізації економічних процесів, мінімізації негативних соціальних явищ, підтримку 

найвразливіших верств населення, зменшення рівня безробіття, поступового підвищення 

рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання, 

розвиток малого підприємництва та залучення внутрішніх інвестицій в розвиток 

пріоритетних галузей економіки міста Бережани. 

 Головною метою програми на 2017 рік є зростання добробуту населення міста та сіл 

міської ради, зниження рівня безробіття, підвищення рівня якості життя через створення 

сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення 

непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, 

збільшення обсягів її переробки на наявних в місті виробничих потужностях, розширення 

обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного 

дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і 

середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження 

активних форм стимулювання зайнятості. 

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у 

різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток 

економіки міста, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення 

економічної активності . 

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

На території міста здійснюють виробничу діяльність 7 промислових підприємства, 

якими виробляється: 

ПП Андріїв Р.Т. - хлібобулочні вироби; 

ПП «Флюк» - хлібобулочні вироби; 

ТОВ СП “Продсервіс” - макаронні вироби, олія, оцет; 

ТзОВ “Христина”  - гофротара; 

ТзОВ “САНЗА ТОП”  -вироби із деревини; 

ТОВ «Успіх» - пиломатеріали, паркет штучний; 

ТОВ “Кеннер-Україна”  - металопластикові конструкції 

До підприємств продовольчого сектору міста відносяться: ПП Андріїв Р.Т., ПП 

“Флюк», ТОВ СП “Продсервіс”, а до підприємств непродовольчого сектору району слід 

віднести: ТзОВ “Христина”, ТзОВ “Санза ТОП”, ТОВ “Успіх”, ТзОВ “Кеннер Україна”. 

За січень-грудень 2016 року промисловими підприємствами міста вироблено товарної 

продукції (в діючих цінах) на суму 119200,8тис.грн., що складає 73,84% до відповідного 

періоду 2015 року. 

За січень-грудень 2016 року промисловими підприємствами міста реалізовано 

продукції (робіт-послуг) на суму 127634,4тис. грн. що складає 75,98% до відповідного 

періоду 2015 року. 

Негативними чинниками, які стримують сталий розвиток промислового сектору району 

є: високий ступінь зносу основних фондів, низька інноваційна активність підприємств щодо 

оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що 

суттєво знижує конкурентоспроможність продукції та загальний фінансовий результат 

діяльності суб’єктів господарювання.  

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
На території міської ради є єдине сільськогосподарське підприємство ПАП «Велес», 

яке за 2016 рік: 



 
 

- із планових 105 га пшениці зібрало 105 га пшениці, урожайністю 48ц/га, валовий збір 

становив 504,4тонни; 

- із планових 110 га олійних культур зібрало 110 га олійних культур, в т.ч. соняшник із 

35 га врожайністю 20.8ц/га, валовий збір становив 72.8тонн, ріпак із 50 га врожайністю 

25ц/га, валовий збір становив 125 тонн, соя із 25 га врожайністю 20 ц/га, валовий збір 

становив 50 тонн. 

Валова продукція становила 4612,4тис.грн. 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК  

За січень-грудень 2016 року філією «Бережанський райавтодор» проведено комплекс 

робіт із покращення експлуатаційного стану доріг на території міста, а саме: 

- вул.Привокзальна в м.Бережани – 176.3тис.грн; 

- вул.Львівська – 123.6тис.грн; 

- вул.Л.Українки – 19.2тис.грн. 

На дорогах міста забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче нормативної 

відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість дорожніх знаків та 

оглядовість дороги на перехрестях, зонах обмеженої видимості,вирубку аварійних дерев. 

Регулярні пасажирські перевезення в місті здійснюють 21 суб’єкт підприємницької 

діяльності, з яких 1 – юридична та 20 – фізичних осіб. 

Маршрутна мережа міста складається з 2 – міських маршрутів. 

МКП «Господар» здійснено ремонт тротуару провулку вул. Вірменська – пл. Ринок на 

суму 25738,00 грн., водовідведення по вул. Червона на суму – 13909,53 грн., 

З міського бюджету по спецфонді на капітальний ремонт дороги по вул. Руська 

перераховано 1162,5 тис. грн. службі автомобільних доріг у Тернопільській області. 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Станом на 1 січня 2017 року оплата за спожиті енергоносії становить: за електричну 

енергію – 99,6%, бюджет –99,2% в т.ч.: державний – 96,3%, обласний – 102,2%, місцевий – 

101,1%, населення – 106,7%; за природний газ – 78,6%; бюджет – 104,0%, населення – 119,1%; за 

теплову енергію – 98,9%, бюджет – 99,5% в т.ч.: державний – 99,5%, обласний –103,4%, місцевий 

– 98,9%, населення – 76,3%. 

У відповідності з факсограмою Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України, на виконання листів обласної державної адміністрації щомісячно встановлюються 

граничні рівні (ліміти) електроспоживання які доводиться до відома району електромереж. 

Розпочато своєчасно опалювальний сезон для бюджетних організацій, інших 

споживачів та населення міста, які мають встановлене індивідуальне газове опалення чи 

користуються послугами Бережанського теплового комунального підприємства теплових 

мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» з 12 жовтня 2016 року. 

Функціонування теплових господарств здійснюється в повній мірі без надзвичайних 

ситуацій. 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2016 році в місті будівельні роботи виконували 3 будівельних підприємств - 

Бережанське міжрайонне управління водного господарства, МПП «Ключ», ПП «Новий 

крок». 

Будівельними підприємствами міста у першому півріччі 2016 року освоєно: 

Бережанське міжрайонне управління водного господарства -378,0 тис. грн., МПП «Ключ» -

244,0 тис. грн., ПП «Новий крок» -831,0 тис. грн.. 

Введено в експлуатацію житло загальною площею - 1126,0 кв. м.. 

Причиною низького росту обсягів капітального будівництва є значне скорочення 

фінансування перехідних об’єктів, та практично відсутність коштів на нові. Це стосується, як 

державних так і комерційних об’єктів. Зменшення фінансування державних та комерційних 



 
 

об’єктів зі сторони держави, значне подорожчання кредитних ресурсів, зменшення попиту на 

житло – головні фактори, які впливають на галузь. 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства.  

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку міста прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) на 1 січня 2017 року становив 984,99 тис.дол. США, що на 1,6% 

більше початку 2016 року, та в розрахунку на одну особу склав 49,8дол. (по області – 46,3 

дол.). 

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Між Бережанською міською радою та Ключборгським повітом республіка Польща 

налагоджено співпрацю із братерським обміном. 

Щорічно організовується обмін делегаціями міст побратимів, налагоджуються 

контакти бізнесових структур, проводиться обмін молодіжними групами, влаштовуються 

тематичні поїздки для співставлення методів та способів реалізації ключових принципів 

самоврядування на місцях. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Комунальні підприємства міста відповідно до доведеного плану виконували роботи для 

забезпечення життєдіяльності міста. 

МКП «Господар» здійснено ремонт тротуару провулку вул. Вірменська – пл. Ринок на 

суму 25738,00 грн., водовідведення по вул. Червона на суму – 13909,53 грн., ремонт фасаду 

будинку №17 на пл. Ринок на суму – 47003,00 грн., встановлено дитячі майданчики в 

мікрорайоні «Мікрон» та мікрорайоні «Східний» на суму 26980,00 грн., відновлено тротуар 

по вул. Січові Стрільці на суму 161148,00 грн. 

МКП «Добробут» проведено заміну глибинних насосів на артсвердловині по вул. 8-го 

Березня, вул. Депутатська, відновлено оглядові водяні колодязі по вул. Кушніра, вул. 

Тернопільська, вул. Л. Українки – вул. Січових Стрільців, вул. Депутатська, проведено 

заміну подаючої труби водопроводу. Також проведено капремонт водяних насосів марки 

УЦВ в кількості 2 шт. на суму -15,9 тис. грн., придбання труб ПЕ, трійників на суму – 14,6 

тис. грн., придбання засувок (5шт.) – 23,0 тис. грн., придбання пожежних гідрантів – 17,7 

тис. грн., коригування кошторисної документації реконструкції водопроводу до резервуару 

чистої води (далі – РЧВ) на суму -3,8 тис. грн., пусконалагоджувальні роботи біоочисних 

споруд на вул. Корольова на суму – 74,8 тис. грн., розвідувально-експлутаційні витрати 

свердловини в с. Рай на суму 223,1 тис. грн., ремонт трансформаторної підстанції ЦНС на 

суму – 11,8 тис. грн. 

За 9 місяців 2016року МКП Добробут виконано робіт та послуг водопостачання (без 

ПДВ) на 2094,0 тис. грн., в т.ч. населення -1760,00 тис. грн., реалізовано води 279,0 тис. м. 

куб., в т.ч. населення -234 тис. м. куб. 

Оплата за надані послуги водопостачання (без ПДВ) за січень-вересень 2016р. – 2015,6 

тис. грн., в т.ч. населення безпосередньо 970,0 тис. грн. Відшкодовано пільг і субсидій по 

взаємозаліках – 723,6 тис. грн. 

Середньомісячна оплата населення до вартості реалізованих послуг становить 91,5%, 

бюджетних організацій -100 %, інших споживачів – 98,0%. 

На 1.10.2016 р. заборгованість населення (4805 абонентів) за послуги водопостачання-

водовідведення становить 147,8 тис. грн.(на 01.01.2016р.-98,0 тис. грн.), збільшення на 51 %. 

В той же час заборгованість бюджету по призначених пільгах і субсидіях населенню за 

послуги водопостачання-водовідведення згідно актів звірки на 01.10.2016р. становить 163,0 

тис. грн.., (відповідно на 01.01.2016р. - 305,0тис.грн). 

Заборгованість інших споживачів і бюджетних організацій на 01.10.2016р. – 38,0 тис. 

грн.(на 01.01.2016р.- 36,0тис.грн.).  



 
 

З березня 2011р. підприємство користується лімітним кредитом в ТФ «Приватбанку», 

на 01.10.2016 р. використано ліміт на 28,5тис.грн., дозволений обсяг ліміту – 70,0 тис. грн. 

МКП «Добробут» Спожито електроенергії на суму 1067,00 тис. грн., 652,8 тис. кВт/год. (за 

відповідний період 2015р-.590,1 тис. кВт/год. на суму 798,0 тис. грн.) ,заборгованості за 

енергоносії на 01.10.2016 р. немає. Чисельність працюючих на 01.01.2016 р. – 29 чол.( ІТР –6 

чол.), середньоспискова чисельність – 25 чол. Нарахована заробітна плата за 9 місяців 2016р. 

– 894,5 тис. грн. в т. ч. до виплати 722,50 тис. грн. Виплачена заробітна плата – 771,4 тис. 

грн. 

За 2016р. підприємством виконано слідуючі роботи: 

- проведено заміну подаючої труби водопроводу: 

д.40 протяжністю 20м вул. Січ.Стрільців(до МУВГ); 

д.50 протяжністю 4м вул. І.Франка ; 

д.50 протяжністю 24м до буд №1вул.Рогатинська; 

д,25 протяжністю 10м вул. Кушніра-Валова; 

д.50 протяжністю 23м вул. І.Франка-в/ч; 

д.90 протяжністю 5м вул. Л.Українки, буд.10; 

д.80 протяжністю 5м вул. Костельна; 

д.25 протяжністю 23м вул. Молодіжна,6; 

д.80 протяжністю 5 м вул. Кобилянська 37; 

д.50 протяжністю 50м. вул. Тернопільська-Кобилянська; 

д.130 протяжністю 5 м вул. Червона 1; 

- заміну крану на подаючій трубі д,50 на водо насосній станції: 

- заміну крана д.40 вул. Тернопільська (ринок) – 

- заміну крану д.20 вул. Валова(друкарня) – 

- заміну крану д.25 вул. Привокзальна 

- заміну крану д.50 вул. Л.Українки-С. Стрільців 

- заміну крану д.40 вул. Рогатинська 1 («Кооператор») 

- заміну крану д.40 вул. Ів.Франка (в/ч) 

- заміну засувок д.100 -5 шт.(вул. Шевченка-Л. Українки, вул. Валова, 8, вул. Банкова-

Чорновола, вул. І. Франка (маг. «Тарас»), вул. Чорновола - Б.Хмельницького; 

- встановлено водяні лічильники на арт свердловинах вул. Б.Шептицького, вул.8-Березня 

д.50, водо насосній станції д.200; 

- ліквідовано 82 проривів на водо мережі вартістю; 

- встановлено огорожу сан зони арт свердловини вул. Миру 50 м.; 

- проведено заміну вакуумного насосу на асенізаційному автомобілі; 

- проведено заміну пожежних гідрантів вул. Привокзальна, вул. Шевченка; 

- розпочато роботи по відновленню резервної арт свердловини водонасосної станції; 

- проведено заміну каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців 46 протяжністю 16м/п. 

За 9-ть місяців 2016р. підприємством отримано і використано фінансування з 

міського бюджету 628,2 тис.грн.. 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

В районі зареєстровано 131 малих та середніх підприємств, в тому числі в сільській 

місцевості 4 середніх та 87 малих. Кількість діючих підприємств малого та середнього 

підприємництва на 10,0 тис.чол. населення складає 50 одиниць. 

Крім того зареєстровано суб’єктів малого та середнього бізнесу, фізичних осіб 

підприємців 1083 одиниці. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

До загального фонду міського бюджету за 2016 рік надійшло 66168,3 тис. грн. з них 

власних доходів 34144,9 тис. грн., базової дотації 2041,0 тис. грн., субвенції з державного 

бюджету 29982,4 тис. грн. 



 
 

План власних надходжень міського бюджету за 2016 рік виконано на 114,5 відсотка 

(при уточненому плані 29827,1 тис. грн. надійшло 34144,9 тис. грн.), або на 4317,8 тис. грн. 

більше. Слід зазначити що протягом року план власних надходжень збільшено на 7205,8 тис. 

грн.. 

Основним наповнюючим джерелом доходів є податок на доходи фізичних осіб, питома 

вага якого в загальних надходженнях складає 59,6 відсотка. Протягом 2016 року надійшло 

20354,6 тис. грн. (115,5 відсотка), або на 2730,9 тис. грн. більше плану, який уточнено на 

5123,7 тис. грн. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів виконаний на 103,4 відсотка, тобто надійшло до міського бюджету 

5722,3 тис. грн. при річному плані 5536,3 тис. грн. 

Місцеві податки виконано на 120,7 відсотків, або надійшло до бюджету 7285,6 тис. грн. 

Внаслідок збільшення нормативно - грошової оцінки землі та збільшення ставок земельного 

податку протягом 2016 року надійшло плати за землю в сумі 3102,2 тис. грн., або 117,3 

відсотка до річного плану в сумі 2646,0 тис. грн. Порівняно з попереднім періодом минулого 

року поступлення збільшились на 92,2 відсотка, або на 1488,3 тис. грн. Податок на нерухоме 

майно виконано на 104,3 відсотка, при плані 155,3тис.грн, надійшло 162,0 тис. грн. 

Робота Бережанського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Тернопільської області спрямована на забезпечення своєчасної виплати пенсій і грошової 

допомоги, виконання планових показників, ліквідацію заборгованості платниками внесків.  

На обліку в Бережанському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України 

Тернопільської області станом на 01 січня 2017 року перебуває 16770 одержувачів пенсійних 

виплат Бережанського та Підгаєцького районів.  

Станом на 01 січня 2017 року середній розмір пенсії 1443,45 грн., що в 1,3 рази більше 

встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.  

Потреба в коштах на виплату пенсій пенсіонерам в місяць становить 25874,43 тис. грн.. 

Самозабезпечення за 2016 рік становить 25,9%. 

Питання погашення боргів до Пенсійного фонду України перебуває на постійному 

контролі в Управлінні. 

Заборгованість по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на 

01 січня 2017 року становить 563,5 тис. грн. 

В структурі боргу : 

- безнадійний борг становить 426,5 тис. грн., або 76 % від загальної суми боргу; 

- борг підприємств – банкрутів становить 57,9 тис. грн., або 10,0 % до загальної суми 

боргу.  

Дієвий статус боргу складає в загальній сумі 79,1 тис. грн. або 14%. 

Найбільшими боржниками по сплаті страхових внесків з дієвим статусом боргу є 

наступні підприємства: 

- ТзОВ «Бережани метал-транс» – 129,3 тис. грн.; 

- Цюпера Ігор Ярославович - 60,1 тис. грн.; 

Борг по страхових внесках комунальних підприємств станом на 01 січня 2017 року 

становить 123,6 тис.грн. 

Найбільшим боржником є МКП «Комунгосп» – 85,2 тис. грн. 

Станом на 01 січня 2017 року значною залишається заборгованість по відшкодуванню 

витрат з виплати і доставки пільгових пенсій – 6456,0 тис. грн. Найбільший борг має 

підприємство-банкрут ВАТ «Бережанський склозавод», це 5520,4 тис. грн., або 86,0 % від 

загального боргу. 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

Чисельність наявного населення у поселеннях на території міської ради –19761 осіб і на 

протязі січня–грудня 2016 року чисельність населення зменшилася. 

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок як природного так і 

міграційного скорочення. 



 
 

Одним із основних завдань програми соціально-економічного розвитку району є 

дотримання державних гарантій у оплаті праці, зменшення її заборгованості управлінням 

соціального захисту населення райдержадміністрації свідчить про позитивну тенденцію 

щодо збільшення рівня оплати праці. 

Розмір середньомісячної заробітної плати, за статистичними даними, станом на 01 

жовтня 2016 року становить у місті: 3162 грн. у 3397 штатних працівників, це 89,1% до 

середнього рівня по області. 

Станом на 01 жовтня 2016 року відсутня заборгованість з виплати заробітної плати у 

економічно-активних підприємств. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

У 2016 році у міських поселеннях субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг отримували 4127 домогосподарств, в сільській місцевості – 

434 домогосподарства. 

В 2016 році 5724 домогосподарств звернулися за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, призначено субсидії 5724 домогосподарствам, що 

становить 100% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями. У 

міських поселеннях призначено субсидії 2875 домогосподарствам. 

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг становила 

3078,3 тис. грн., у т.ч. у міських поселеннях – 1445,9 тис. грн.. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в 2016 році становив 

2319 грн. Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг у січні-грудні 2016 року становила 91407,6 тис. грн.. 

Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, 

включаючи погашення заборгованості попередніх періодів 67957,2 тис. грн.. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На території міста розташовані всі центральні лікувальні заклади району. Однак 

фінансування їх із міського бюджету не здійснюється. В комунальній міській власності не 

перебувають лікувальні заклади.  

В цілому в галузі охорони здоров'я району забезпечено необхідний обсяг медичної 

допомоги, ведеться систематична робота щодо поліпшення якості лікувально-діагностичного 

процесу. 

Протягом 9 місяців 2016 року в галузі охорони здоров’я здійснено в Центральній 

районній комунальній лікарні: 

- проведено капітальний ремонт відділу трансфузіології (затрачено 151,4 тис.грн – 

бюджетні та позабюджетні кошти); 

- перекрито металом дах гаражу (затрачено 26,65тис грн.- позабюджетні кошти); 

- проведено косметичний ремонт 2- х кабінетів інформаційно-аналітичного відділу (2,8 

тис. грн.- позабюджетні кошти ); 

- проводиться в даний час ремонт зовнішньої тепломережі до дитячого відділу; 

- по енергозбереженню - у клінікодіагностичній лабораторії встановлено електричний 

бойлер (1,7 тис.грн. – бюджетні кошти), у відділі трансфузіології під час ремонту 

проведена заміна віконних і дверних блоків на металопластикові на загальну суму – 

41,2тис.грн. (бюджетні кошти). 

За кошти районного бюджету придбано на загальну суму 5,356 тис. грн. (в т.о. апарат 

лічильник лейкоцитів - 2шт, апарат для визначення вмісту алкоголю в крові «Алконт - 1» , 

стерилізатор паровий, фотометр). 

За позабюджетні кошти придбано на загальну суму 250,1 тис. грн. (в т.ч. концентратор 

кисню зі спідометром, анестезіологічний компресор, рентген-апарат пересувний, рентген 

монітор, компресор-інгалятор, інфузомат 2шт, монітор пацієнта OLMEDA, 

електрокардіограф МАС). 



 
 

Відповідно проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Питання формування 

госпітальних округів» в ЦРКЛ розроблено 4 варіанти реформування Бережанської ЦРКЛ в 

лікарю інтенсивного лікування І рівня з кількістю ліжок від 150 до 130. Як перший крок – 

проведена робота по оптимізації ліжкового фонду ЦРКЛ з 01.10.2016р. скорочено 10 ліжок 

ортопед-травматологічного профілю). Забезпеченість ліжками на 10000 населення 

зменшилась з 50,1 до 47,6 (з 205 ліжок до 195 ліжок). 

 

ОСВІТА І НАУКА 

Головним завданням відділу освіти залишається економне та раціональне 

використання бюджетних коштів з метою якнайповнішого матеріального забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

Впродовж 2016 року в цілому відзначаються якісні показники, які формують 

позитивний імідж міста, забезпечено функціонування мережі дошкільної, загальноосвітньої 

та позашкільної освіти. 

Система освіти міста, віддзеркалюючи соціально-економічні запити регіону в ситуації 

високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання 

високотехнологічних комунікацій і виробництв, людської географічної та економічної 

мобільності, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення міста, 

перебуває у стані постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального 

реагування в умовах регіону на виклики часу. 

У місті Бережани функціонує 4 дошкільних заклади, де здобувають освіту 694 дітей 

дошкільного віку (ДНЗ «Росинка», ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Ромашка» і ДНЗ «Золотий 

ключик»). Проектна потужність дошкільних закладів міста становить 480 місць. Отже, діючі 

ДНЗ перевантажені більш як на 30%. Загальна чисельність дитячого населення міста від 0 до 

6 років станом на 01 січня 2016 року складає 1339 дітей. Таким чином. є необхідність у ще 

одному ДНЗ. Враховуючи. що серед дітей-дошкільнят є діти, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, на перспективу, потрібен інклюзивний клас та 

кабінет при ДНЗ. 

У загальноосвітній ланці послідовно вирішувалося питання забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти. Діяльність органу місцевого самоврядування, відділу освіти, 

педагогічних колективів була спрямована на створення умов територіальної доступності 

кожного учня до школи з якісною освітою; достатньої варіативності усього загалу 

загальноосвітніх закладів за змістом і формами освіти для реалізації права родини обрати 

школу відповідно до особливостей освітніх запитів дитини; ресурсного забезпечення 

закладів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, у т.ч. інформаційно-

комп’ютерної бази), яке гарантує сучасну якість освіти і за її змістом, і за технологіями 

опанування знаннями, і за результатом. 

На початок 2016 року в місті функціонує 7 загальноосвітніх навчальних закладів 

(Бережанські ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, Бережанська школа-гімназія ім. Б.Лепкого, 

Бережанська спеціалізована ЗОШ І ст. з поглибленим вивченням англійської мови, 

Лісниківська ЗОШ І ст. і Раївська ЗОШ І ст.). Здійснює діяльність 1 вечірня (змінна) школа 

на базі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. У 4 загальноосвітніх начальних закладах забезпечено 

умови для профільного навчання та поглибленого вивчення предметів. 

Станом на 01 жовтня 2016 контингент учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

району становить 1968 чоловік. Враховуючи тенденцію до збільшення кількості дітей у ДНЗ, 

протягом наступних 5 років матиме місце збільшення наповнюваності класів у ЗНЗ (близько 

30%). Окрім цього, при умові утворення об’єднаної територіальної громади, має місце 

перспектива приєднання шкіл прилеглих сіл до шкіл міста, які будуть опорними. Таким 

чином, скорочення мережі наявних ЗОШ I-III ступенів є передчасним. 

Усі ЗНЗ І-ІІІ ступенів мають комп’ютерні класи з підключенням до Інтернету, 

розвивається відповідна інфраструктура програмного, мультимедійного забезпечення. 

Встановлено 4 мультимедійних комплектів. Нажаль, сучасним комп’ютерним обладнанням 

на даний час забезпечена лише Бережанська школа-гімназія ім. Б.Лепкого. 



 
 

Органи влади докладають зусиль до збереження і розвитку мережі позашкільних 

навчальних закладів як важливої складової структури регіональної освіти, що сприяє 

розвитку здібностей, творчій самореалізації дітей і підлітків, задоволенню їх духовних 

запитів. 

В місті діє 3 позашкільні навчальні заклади (дитячо-юнацька спортивна школа, центр 

дитячої та юнацької творчості та міжшкільний навчально-виробничий комбінат), де 

займаються 992 дитини. 

У 2016 році оздоровлено в УДЦ «Молода гвардія» - 7 дітей, в обласних таборах – 58 

дітей, в міських мовних таборах – 240 дітей. Всього надано оздоровчі та відпочинкові 

послуги 1049 дітям міста, що становить 52,8% від загальної кількості – 1988 дітей віком від 7 

до 17 років, 323 дітини забезпечено оздоровленням тривалістю 21 день – 16,3%, 726 дітей 

забезпечено відпочинком тривалістю 14 календарних дні – 36,5%. За кошти міського 

бюджету оздоровлено 24 дитини пільгових категорій.  

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів відділом освіти, 

молоді і спорту було здійснено ряд заходів: 

- поточний ремонт вбиралень Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 199796 грн.; 

- проведено заміну вікон на енергозберігаючі в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 на суму 

76850 грн., в Лісниківській ЗОШ І ст. на суму 3500 грн., в ДНЗ «Золотий ключик» на 

суму 314777 грн.; 

- проведено заміну дверей в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 4700 грн., в ДНЗ 

«Ромашка» на суму 5123 грн., в Лісниківській ЗОШ І ст. на суму 3750 грн., в 

Бережанській спеціалізованій ЗОШ І ст. на суму 3200 грн.; 

- проведено заміну 501 лампи розжарювання на енергозберігаючі на загальноосвітніх 

навчальних закладах на суму 20000 грн.; 

- забезпечено проведення поточних ремонтів в навчальних закладах міста з метою 

підготовки до 2016/2017 навчальних років на суму 118166 грн.; 

- встановлено 75 кв.м. бруківки в ДНЗ «Ромашка» на суму 10126 грн.; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію ремонту теплотраси на суму 4045 грн 

з вартістю ремонтних робіт 55524 грн, встановлено лічильник обліку тепла на суму 

26834 грн. в Бережанській спеціалізованій ЗОШ І ст.; 

- проведено монтаж газового лічильника на суму 780 грн. та ремонт каналізації на суму 

4598 грн. в ДНЗ «Золотий ключик»; 

- проведено повірку, монтаж/демонтаж газового лічильника на суму 2156 грн.. навчання 

операторів котельні на суму 750 грн. в ДНЗ «Ромашка»; 

- здійснено повірку теплолічильника в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на суму 1407 грн., 

теплолічильника в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на суму 1407 грн., повірку 

лічильника газу у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та ЦДЮТ на суму 990 грн.; 

- в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 здійснено перевірку водолічильника на суму 69 грн., 

ремонт водопроводу на суму 10100 грн., 

- підготовлено паспорти готовності навчальних до роботи в осінньо-зимовий період 

2016-2017 років; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення в 2017 році поточного 

ремонту санвузла Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого на суму 81298 грн., 

поточного ремонту будівлі гуртожитку Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого на 

суму 170178 грн., капітального ремонту фасадів з заміною вікон будівлі Бережанської 

школи-гімназії ім. Б.Лепкого на суму 939241 грн., капітального ремонту (відновлення 

фасадів) Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 913190 грн. 

За звітний період 2016 року відділом освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради проведено наступні заходи: 

- 19 лютого на центральній площі міста відбулось вшанування Героїв Небесної Сотні; 

- 23 лютого в Бережанській спеціалізованій ЗОШ І ст. відбувся семінар-практикум 

вчителів початкових класів «До праці – з натхненням, до навчання–з радістю»; 



 
 

- 28 лютого в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 проведено регіональний турнір 15-го Кубка 

Тернопільської області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ» ім. Героя АТО 

Ореста Квача, за підсумками якого дві команди міських навчальних закладів вибороли 

право виступати у фінальних іграх; 

- 3 березня проведено конкурс читців присвячений 202-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка в міському музеї книги; 

- 23 березня в актовій залі Бережанської обласної комунальної школи-інтернату відбувся 

конкурс театральних колективів «Діти Мельпомени»; 

- 30 березня на базі ДНЗ «Сонечко» проведено семінар-практикум «Люби і знай свій 

рідний край»; 

- протягом квітня в місті відбувалась Всеукраїнська благодійна акція Всеукраїнського 

благодійного фонду «Серце до серця», метою якої є збір коштів на придбання 

реанімаційного обладнання для дитячих лікарень; 

- з 02 по 06 квітня проведено 5-й Всеукраїнський турнір з шашок-64 пам’яті Василя 

Іванишина; 

- 05 квітня в актовій залі Бережанської державної школи мистецтв ім. М.Бездільного 

відзначено обдарованих учнів ті їх наставників «Майбутнє твориться сьогодні»; 

- місячник образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва «Великоднева писанка - 

писанка миру 2016» в Будинку творчості школярів і молоді; 

- 14 квітня в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 відбувся міський етап Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»; 

- 21 квітня в ЗОШ м.Бережани пройшов день цивільного захисту; 

- 28 квітня напередодні Великодніх свят було пошановано працівників освіти- учасників 

АТО; 

- 04 травня на міському стадіоні відбувся міський етап фізкультурно-оздоровчого 

патріотичного фестивалю серед школярів «Нащадки козацької слави»; 

- 06 травня у школах міста відбувся флешмоб «Червоний мак», присвячений Дню 

Пам`яті і примирення; 

- 08 травня на площі Ринок відбувся флешмоб «Бережанські гаївки об`єднають Україну»; 

- 17-18 травня відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради проведено 

міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

- 26 травня відбувся традиційний дитячий фестиваль «Казка в Бережанському замку»; 

- 30 травня відбулась педагогічна виставка «Дошкілля Бережан – 2016», в якій взяли 

участь працівники дошкілля із вищими категоріями та званнями «вихователь-

методист» та «старший вихователь»; 

- 28 травня 2016 року о 19.00 год. на центральній площі в місті Бережани відбулося 

загальноміське свято випускників «Вітай, Україно, сьогоднішню зміну»; 

- 1 червня на центральній площі міста Бережани відбулося свято до Міжнародного дня 

захисту дітей на тему «Подаруємо дітям посмішку»; 

- на початку червня в навчальних закладах проведено відпочинкові літні мовні табори з 

денним перебуванням; 

- 26 червня відбулись заходи в рамках урочистого святкування Дня молоді України; 

- 24 і 28 серпня проведено ряд урочистих заходів з нагоди Дня незалежності України і 

Дня міста Бережани; 

- 30 серпня відбулася вчительська серпнева конференція; 

- 13 вересня у читальному залі центральної районної бібліотеки проведено урочистості, 

присвячені Дню фізичної культури і спорту; 

- 26 вересня на центральній площі міста батьки і діти провели святковий флешмоб 

«Дошкілля – веселковий світ», присвячений Дню Дошкілля; 

- 30 вересня відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти для освітянської 

спільноти Бережан; 



 
 

- 19 жовтня на міському стадіоні проведено змагання з легкоатлетичного кросу серед 

школярів навчальних закладів міста Бережани; 

- а також семінари-практикуми, виставки, благодійні ярмарки, урочисті зібрання та інші 

заходи. 

Контроль за соціально-правовим захистом дітей , надання соціальних послуг сім’ям з 

дітьми, молоді, учасникам АТО, внутрішньо переселених осіб здійснюється службою у 

справах дітей. На обліку служби у справах дітей для надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради знаходиться 19 дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, 15 дітей в СЖО, 76 дітей інвалідів. В місті функціонує три 

прийомні сім’ї, проживає 152 учасники АТО, 150 дітей учасників АТО, 14 сімей внутрішньо 

переміщених осіб в них виховується 6 дітей, на соціальному супроводі перебуває одна 

багатодітна сім’я. 

Службою у справах дітей в ході надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради у 2016 році проводились: інформаційно-просвітницькі заходи 

щодо профілактики правопорушень у дитячому середовищі та проти дітей, безпеки дітей під 

час літніх канікул, заходи до Дня захисту дітей, до Дня усиновлення проведено зустріч з 

прийомними сім’ями та сім’ями опікунів з солодким столом та подарунками для дітей. 

Готуються заходи до дня Святого Миколая. 

У 2016 році служба у справах дітей для надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради використано коштів на:  

- придбання канцтоварів для виготовлення соціальної агітпродукції - 400 грн. 

- солодкі подарунки до дня усиновлення – 1000 грн. 

- проведення дня Святого Миколая - 3500 грн. 

 

КУЛЬТУРА 

У 2016 році мережа закладів культури Бережанської міської ради налічує 6 установ, а 

саме: 3 заклади клубного типу (міський будинок культури «Просвіта», народні доми сіл Рай, 

Лісники), 2 школи естетичного виховання (Бережанська державна школа мистецтв, 

Бережанська державна художня школа), 1 музей (Бережанський міський музей книги). При 

міському будинку культури «Просвіта» діють 4 аматорських колективів, які носять звання 

«народний», і один - із званням «зразковий». 

У поточному році покращено матеріально-технічну базу закладів культури міста 

Бережани: 

1) Міський будинок культури «Просвіта» - 195 780 грн.: 

- капітальний ремонт: 

- придбано та встановлено 12 металопластикових вікон, 3 дверей; 

- ремонт глядацького залу (92 780 грн.); 

- придбано звукопідсилювальну апаратуру (100 000 грн.);  

- нове вбрання сцени (3000 грн.). 

2) Бережанська державна школа мистецтв – 51 850 грн.: 

- придбано та встановлено 12 металопластикових вікон, 2 дверей– кошти з фонду 

регіонального розвитку на суму 43 890 грн., в т.ч. кошторисно-проектна 

документація (4615 грн.); 

- придбано матеріалів (7 960 грн.); 

3) Бережанська державна художня школа – 30 380 грн.:  

- косметичний ремонт (2500); 

- придбано нові штори (880 грн.);  

- придбано 100 шт. крісел ( 21 000 грн.), 24 шт. мольбертів (6000 грн.). 

4) Бережанський міський музей книги – 7920 грн. 

- косметичний ремонт (5600 грн.); 

- чистка каналізації, виготовлення виставкових труб, стелажів, ремонт коридору; 

- проведено повірку газового лічильника (320 грн.) та придбано новий газовий 

лічильник (2000 грн.). 



 
 

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду проведено технічне обслуговування 

газового обладнання закладів культури ( в т.ч. перевірено справність димових та 

вентеляційних каналів) – 2 560 грн. 

З метою економії природнього газу, заклади культури, які опалюються пічками, 

переведено на тверде паливо (паливні брикети з деревини). 

Орієнтовна вартість усіх проведених робіт з підготовки закладів культури міської ради 

до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та зміцнення матеріально-технічної бази 

у 2016 році складає 288,490 тис. гривень. 

Відповідно до плану культурно-мистецьких заходів на 2016 рік проведено основні 

заходи: 

- 20 лютого - заходи з відзначення Героїв Небесної Сотні; 

- 09 березня - урочисті та святковий концерт з нагоди 202-річниці від дня народження 

Т.Г. Шевченка; 

- 26 квітня - заходи до 30-річчя Дня Чорнобильської трагедії; 

- 08 травня - урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення; 

- 19 травня - у рамках відзначення Всесвітнього дня вишиванки, пошанування 100-річчя 

пам’яті Івана Франка; 

- 19 травня – концерт до Дня Матері; 

- 20 травня – участь зразкового дитячого хору "Сонечко" у Міжнародному мистецькому 

фестивалі "Співоче поле" (м. Тернопіль); 

- 20 травня - віче-реквієм з нагоди 155-річниці від дня перепоховання Т. Шевченка на 

Чернечій горі; 

- 20 травня - презентація роману Євгена Положія «Іловайськ» до Дня Героїв України; 

- 02 червня - творчий звіт зразкового дитячого хору «Сонечко», присвячений 

Міжнародному дню захисту дітей; 

- 26 червня - ІV регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг», присвячений 20 

річниці Конституції України; 

- 28 червня - урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня Конституції 

України; 

- 30 червня - відзначення 75-ї річниці трагічних подій в Бережанській тюрмі (спільно з 

Бережанським агротехнічним коледжом та інститутом); 

- 04 серпня – відкриття «Мистецької арки» у ратуші; 

- 23 серпня - урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України (книжкова ярмарка, 

урочистості, хореографічний флеш-моб, майстер-класи); 

- 24 серпня - заходи з нагоди Дня Незалежності України (книжкова ярмарка, урочистості 

та святковий концерт, конкурси, майстер-класи, видання буклету «Бережани – місто 

над Золотою Липою» (пам’ятка туристу); 

- 28 серпня - відзначення Дня міста Бережани (книжкова ярмарка, вікторина, урочистості 

та святковий концерт); 

- вересень - заходи з відзначення 100-річчя боїв на горі Лисоня (зокрема, видання 

друкованої продукції - 5 тис. грн.); 

- 14 жовтня - урочистості з нагоди Дня захисника України; 

- 22 жовтня – участь народного аматорського хору «Глорія» міського будинку культури 

«Просвіта» у міжобласному конкурсі духовної пісні у м. Тернопіль (І місце); 

- 9 листопада – відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва; 

- 26 листопада - відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів; 

- листопад - ювілейне пошанування Маркіяна Шашкевича, присвячене 205-й річниці з 

дня народження Будителя Галицької Руси; 

- 18 грудня - урочисте відкриття ялинки у місті. 

Створена сторінка відділу культури, туризму та релігій міської ради у соціальній 

мережі Facebook, де популяризуються основні заходи відділу. Підпорядковані заклади 

культури ведуть особисті сайти установ, на яких висвітлюють свою діяльність. 



 
 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ 

ДІТЕЙ 

В міській раді не створено окремих підрозділів, які могли би займатися координацією 

фізкультурно-оздоровчої роботи. Однак існуючі установи загально районного рівня 

забезпечують комплексне охоплення всього населення району, в тому числі і міського. 

Контроль за соціально-правовим захистом дітей, дотриманням їх прав і свобод, надання 

соціальних послуг сім’ям з дітьми, молоді, учасникам АТО, внутрішньо переселених осіб 

здійснюється службою у справах дітей. На обліку служби у справах дітей для надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради знаходиться 19 

дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 15 дітей в СЖО, 76 дітей 

інвалідів. В місті функціонує три прийомні сім’ї, проживає 152 учасники АТО, 150 дітей 

учасників АТО, 14 сімей внутрішньо переміщених осіб в них виховується 6 дітей, на 

соціальному супроводі перебуває одна багатодітна сім’я. 

Службою у справах дітей в ході надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради у 2016 році проводились: інформаційно-просвітницькі заходи 

щодо профілактики правопорушень у дитячому середовищі та проти дітей, безпеки дітей під 

час літніх канікул, заходи до Дня захисту дітей, до Дня усиновлення проведено зустріч з 

прийомними сім’ями та сім’ями опікунів з солодким столом та подарунками для дітей. 

Готуються заходи до дня Святого Миколая. 

У 2016 році служба у справах дітей для надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради використано коштів на:  

- придбання канцтоварів для виготовлення соціальної агітпродукції - 400 грн. 

- солодкі подарунки до дня усиновлення – 1000 грн. 

- проведення дня Святого Миколая - 3500 грн. 

Протягом 2016 року було проведено багато заходів для виявлення обдарованої та 

активної молоді і залучення її до суспільно-корисної діяльності. Учні шкіл Бережанського 

району взяли участь у чемпіонаті області з інтелектуальних ігор «Унікум», який проводився 

з метою створення умов для забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, 

національного виховання, здобуття дітьми додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, 

виховання всебічно розвиненої особистості, формування інтелектуальної еліти, створення 

системи пошуку, розвитку підтримки юних талантів і обдарувань, організації змістовного 

дозвілля та відпочинку дітей. 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 

Місто має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять кліматичні ландшафтні 

умови, водні об'єкти, джерела мінеральних вод, історико-культурні об'єкти, що сприяє 

розвитку туризму різного напряму. 

На території розташований екологічний комплекс «Кашталівка» із унікальними 

природніми умовами, місце релігійного паломництва «Монастирок», урочища Рурисько, 

Сторожисько, дендропарк Рай. 

Створено інформаційний банк даних туристичної галузі в місті, зокрема, екскурсійно-

туристичні маршрути (Державний історико-архітектурний заповідник, краєзнавчий музей, 

музей книги, музей Б.Лепкого,), молодіжний, дитячий, зовнішній, внутрішній туризм. 

На території міського замку Сенявських проводяться різноманітні фестивалі. В 

монастирі Бернардинів відновлено функціонування церкви, проводяться відправи, 

влаштовано хресну дорогу. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Сучасний стан водних об’єктів на території Бережанської міської ради 

характеризується антропогенним тиском суб’єктів господарювання. Кожен рік до водойм 

міста потрапляє близько 201,7 тис куб. метрів неочищених зворотних вод, основними 



 
 

забруднювачами є житловий сектор міста у зв’язку з відсутністю загальноміських очисних 

споруд стічні води без попередньої очистки попадають в русло річки Золота Липа.  

В останній рік  ситуація з очищенням стічних дещо покращилась, у зв’язку з введенням 

в експлуатацію очисних споруд по вул.. Корольова, де щороку очищається 7 тис. куб. метрів 

стічних вод. 

Не менш гострою проблемою залишається проблема утилізації твердих побутових 

відходів в місті, на території міської ради відсутнє сміттєзвалище для видалення сміття 

використовується сміттєзвалище в с. Павлів Курянівської сільської ради. 

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Перспективний план формування громад розробляється на єдиній методичній основі, 

встановленій центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує 

державну політику у сфері удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-

територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, для забезпечення інтересів 

населення територіальних громад у реалізації права на об'єднання, укрупнення і створення 

дієздатних територіальних громад, головним завданням яких має стати поліпшення 

забезпечення потреб людей, оперативне та якісне надання їм соціальних та адміністративних 

послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій, більш ефективне 

використання бюджетних коштів та інших ресурсів. 

В 2016 році Бережанською міською радою  було прийнято звернення до всіх сільських 

рад Бережанського району щодо об’єднання в єдину територіальну громаду з центром у м. 

Бережани. Однак, жодного позитивного рішення  щодо об’єднання так і не отримала. 

Законодавство України не визначає місто обласного значення, як центр об’єднаної 

територіальної громади.    

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНЬОГО ХАРАКТЕРУ 

На території міста Бережани розташовано ряд потенційно небезпечних об’єктів, які 

несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю. Унаслідок високого рівня зношення 

технологічного обладнання більшості підприємств, складається тенденція до виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Розпорядженням міського голови від 17 червня 2016 року № 263 поповнено 

матеріальний резерв міської ради (500 л бензину марки А-92 та 500 л дизпалива) 

Розпорядженням міського голови від 28 грудня №530 поповнено матеріальний резерв міської 

ради ще на(500л бензину А-92 та 500л дизпалива). 

4 липня 2016 року на засіданні бюджетної комісії розглядалось питання щодо 

фінансування Комплексної програми розвитку цивільного захисту на 2016-2017 роки. Однак 

за браком коштів, виконання напрямку програми не здійснювалося. 

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 

Питання забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, 

допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння 

працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі 

реалізовується в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів місцевого 

самоврядування міста Бережани. За 2016 рік проводилась робота щодо сприяння соціалізації 

громадян, що змінили місце проживання у східних регіонах держави на проживання на 

території району. 

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, зменшення 

адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у 

фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання здійснювався в рамках надання 

адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності щодо реєстрації юридичних 



 
 

відносин з державою, надання сприяння у розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних 

документів тощо. 

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій передбачає здійснення моніторингу суб’єктів діяльності, які 

здійснюють господарську діяльність на території міста. За 2016 рік в переліку суб’єктів 

природних монополій не відбулося змін, а послуги надаються у відповідності із договірними 

відносинами між надавачами та постачальниками.. 

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

Внаслідок впливу загальнодержавної фінансово-економічної кризи на соціально-

економічні процеси в місті у попередні роки виникло ряд проблемних питань розвитку 

окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежить виконання 

програми соціально-економічного розвитку міста у 2017 році. 

До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток міста слід 

віднести: 

- суттєве скорочення замовлень на продукцію промисловості будівельних матеріалів 

через скорочення обсягів виконаних будівельних робіт в регіоні, висока вартість 

енергетичних ресурсів; 

- у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення обсягів 

інвестування та призупинення інвестування виробничих об’єктів, зменшення обсягів 

завершеного будівництва прийнятого в експлуатацію; 

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та 

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує 

конкурентоспроможність продукції; 

- уповільнення інвестиційних процесів; 

- високий ступінь зносу основних фондів; 

- на ринку праці: скорочення працівників у реальному секторі економіки, перехід на 

режим роботи в умовах неповної зайнятості. 

 

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

БЕРЕЖАНИ НА 2017 РІК 

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на 2017 рік є покращення якості життя населення міста. 

Серед головних пріоритетів: 

- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; 

- підвищення конкурентоспроможності міста; 

- розвиток сільських територій. 

План дій міських органів влади та самоврядування щодо реалізації Програми 

систематизовано у таблиці 2 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного 

розвитку міста на 2017 рік» та у таблиці 3 «Основні заходи щодо виконання програми 

соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік».  

 

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НА 2017 РІК 

Згідно проекту Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік плановий 

обсяг випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва очікується в сумі 

128,8млн.грн., що складає 102,9% до виконання програми 2016 року в т.ч. у галузі 

промислового виробництва – 102,0%, в галузі сільського виробництва – 97,5%, в будівництві 

– 123,1%. 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 



 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ всього у 2017 році 

складе 120,8075млн.грн., що становитиме 102,0% до виконання програми 2016 року. 

 Обсяг реалізованої промислової продукції в розрізі підприємств складе: 

ТОВ «Флюк» - 2448 тис.грн., що складе 102,0% до 2016 року, 

ТОВ «Христина» - 48960 тис.грн. (102,0%) 

ТОВ «Санза ТОП» - 29784 тис.грн. (102,0%) 

ТзОВ «Кеннер- Україна» - 27948 тис.грн. (102,0%) 

ТОВ «Успіх» - 7497 тис.грн. (102,0%) 

МКП «Добробут» – 2778,5 тис.грн. (102,0%) 

ТзОВ «Компанія Еко-інвест» - 1392тис.грн (102,0%). 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

В галузі сільськогосподарського виробництва у 2017 році прогнозується виробити 

валової продукції на суму 4,4956 млн. грн.., або 97,5% до минулого року. 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК 

Першочерговими з огляду на актуальність для реалізації у 2017 році на території міста 

будуть наступні заходи: 

- впорядкування роботи мережі місць паркування автотранспорту; 

- удосконалення організації дорожнього руху в місцях концентрації ДТП; 

- облаштування міських автобусних зупинок, лавками з навісами (павільйонами); 

- підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів шляхом посилення вимог 

до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними вимог 

законодавства з питань безпеки дорожнього руху. 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

В умовах зменшення видатків на утримання установ та обмеження бюджетного 

фінансування, найбільш раціональним вважатиметься подальше запровадження 

енерогоощадних технологій, особливо із використанням альтернативних джерел енергії, які 

дають економію у фінансовому еквіваленті у 4-5 разів в порівнянні із використанням 

традиційного палива – газу. 

Також важливим буде проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо 

ефективного використання паливно- енергетичних ресурсів, питної води, а також 

альтернативних джерел енергії серед населення міста, в бюджетній і комунальній сферах та 

на промислових підприємствах 

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг капітальних інвестицій у 2017 році по очікуваних даних становитиме 34,0 млн. 

грн., що складе 106,3% до 2016 року. 

В Програмі соціально-економічного розвитку на 2017 рік значна увага приділяється 

розвитку малого підприємництва. Кількість діючих малих підприємств в 2017 році складе – 

142. 

Обсяг роздрібного товарообороту у закладах торгівлі всіх форм власності зросте до 

168,0 млн. грн., що складе 108,4% до минулого року. Обсяг реалізації платних послуг 

досягне 24,0 млн. грн.(104,3%). 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

З метою виходу на зовнішні ринки місцевих товаровиробників планується вжити 

заходів, щодо представлення їх продукції на інвестиційних бізнес-форумах та інших заходах 

із залученням зовнішніх інвесторів та торгових представників. Враховуючи специфіку 

продукції підприємств, розташованих у сільській місцевості, вирішення вказаного питання 

потребуватиме значних людських ресурсів в галузі маркетингу. Залучення фахівців для 

проведення внутрішнього аудиту, сертифікації виробництва та процесів на ньому. 



 
 

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Планується залучення додаткового фінансування від грантових організацій на потреби 

розвитку громадянських ініціатив щодо розвитку соціально-культурної та інфраструктурної 

складової розвитку місцевих громад, покращення енергоефективності та енергозбереження. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЕЗБЕРЕЖЕННЯ 

З метою розвитку соціально-культурної сфери міста у 2017 році головним питанням 

стане відновлення будівель та споруд, в яких розміщені бюджетні установи, забезпечення 

доступу до міських установ та інфраструктури, її відновлення, приведення видатків на їх 

утримання до економічно обґрунтованих, їх мінімізація, шляхом запровадження 

енергоощадних технологій. Реалізація вищеназваних заходів проводитиметься шляхом 

запровадження наступних проектів, а саме: 

- будівництво спортивного комплексу по вул. Івана Франка м. Бережани проектна 

вартість – 30288.835 тис. грн.; 

- водовідведення вул. Хатки – 500 тис. грн.; 

- ремонт дороги і водовідведення вул. Грушевського – 1 млн. грн.; 

- ремонт будівлі гаражів БМКП “Господар” – 100 тис. грн.; 

- будівництво складу зберігання соляної суміші – 200 тис. грн.; 

- закупити навантажувач КУН для трактора МТЗ – 82 – 40 тис. грн.; 

- капітальний ремонт вул. Шевченка – 1 млн. грн.; 

- ремонт тротуарів по вул. Львівській – 200 тис. грн.; 

- ремонт тротуарів по вул. Лепких – 200 тис. грн.; 

- водовідведення вул. Кармелюка – 600 тис. грн.; 

- ремонт дороги вул. Кармелюка – 400 тис. грн.; 

- заміна водопроводу будинків пл. Ринок №20, 21, 22 – 60 тис. грн.; 

- заміна труб водопостачання і водовідведення вул. Чорновола №6 – 25 тис. грн.; 

- заміна труб водопостачання будинку вул. Вірменська №2 – 12 тис. грн. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг міжбюджетних трансфертів на 2017 рік складе 43101,7 тис. грн. Субвенції на 

виплату допомог сім’ям з дітьми, надання пільг та житлових субсидій, допомог на дітей 

сиріт виплачуються Бережанським районним бюджетом: 

- базова дотація - 2343,1 тис. грн.; 

- освітня субвенція - 24385,0 тис. грн.; 

- медична субвенція - 16373,6 тис. грн. 

Власні надходження плануються одержати в сумі 39186,8 тис. грн. 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

За очікуваними даними, які ґрунтуються на аналізі статистичних даних минулих років 

та сучасної демографічної ситуації у державі та місті у 2017 році середньорічна чисельність 

наявного населення буде складати 19,6 тис. осіб . 

За рахунок впровадження заходів щодо легалізації трудових відносин, підвищення 

продуктивності праці в 2017 році очікується зростання середньомісячної заробітної плати на 

58,1% та становитиме 5000 грн. на одного штатного працівника. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

Реалізація головних пріоритетів та завдань програми соціально – економічного 

розвитку галузі охорони здоров’я міста становитиме невід’ємну частину районної програми 

та надасть можливість покращити ряд показників діяльності закладів та здоров’я населення. 

Внаслідок наближення первинної медичної допомоги до жителів і поліпшення її якості та 

реалізації регіональних програм очікується :  



 
 

- зниження кількості померлих дітей до одного року на 50% ,  

- зниження кількості осіб , що хворіють на активний туберкульоз на 10% , в т.ч. 

зниження кількості деструктивних форм на 15% ; 

- зниження кількості осіб в яких вперше виявлено онкозахворювання на 6% ; в т.ч. 

візуальними формами на 10% ; 

- буде забезпечено своєчасна діагностика та лікування хворих на гепатит «В» і «С». 

В ЦРКЛ наблизиться до нормативу забезпеченість стаціонарними ліжками з 47,4 до 

47,6 на 10000 населення , зменшиться навантаження на фонд заробітної плати, зросте 

забезпеченість лікарями ЗПСМ з 7,2 до 7,3 на 10000 населення. 

 

ОСВІТА І НАУКА 

Проблемні питання галузі, які вирішуватимуться впродовж 2017 року: 

- в молодіжному середовищі відбуваються соціально-негативні явища: швидке 

поширення шкідливих звичок, соціально-небезпечних хвороб, насамперед 

туберкульозу, венеричних, ВІЛ/СНІДу, розладів психіки та поведінки через вживання 

психоактивних речовин (наркологічні розлади), скоєння злочинів; 

- необхідність подальшого технічного переоснащення навчальних закладів, забезпечення 

сучасними засобами навчання, комп’ютерною технікою, ліцензійними програмними 

продуктами, широкомасштабне впровадження в навчально-виховний процес 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

- необхідність покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста;  

- недостатня кількість місць у дошкільних навчальних закладах; 

- недостатнє фінансування місцевих програм і галузі зокрема. 

 

КУЛЬТУРА 

Головною проблемою галузі культури залишається її фінансування, зокрема, у 

питаннях покращення матеріально-технічної бази, а саме: 

- придбання музичних інструментів та звукопідсилюючої апаратури для музичної 

школи ; 

- проведення капітальних ремонтів у всіх закладах культури та встановлення сучасних 

систем опалення, забезпечення у необхідному обсязі енергоносіями та паливними 

матеріалами; 

- придбання костюмів і театрального інвентаря; 

- забезпечення установ комп’ютерною технікою.  

Пріоритетними завданнями у сфері культури на 2017 рік передбачається: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв, 

бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, релігії, 

міжнаціональних відносин; 

- збереження культурної спадщини та розвиток туристично-рекреаційного комплексу; 

- поліпшення якості послуг, що надаються населенню закладами культури,зокрема, 

зміцнення їх матеріально-технічної бази; 

- підвищення енергоефективності закладів культури. 

Основні напрямки вирішення проблемних питань галузі: 

- покращення матеріально-технічної бази, а саме: шкіл естетичного виховання 

(придбання музичних інструментів), клубних закладів культури сіл Рай та 

Лісники (проведення ремонтів, встановлення опалення, ремонт даху народного 

дому с. Лісники); 

- ремонт кімнат ІІ поверху міського будинку культури «Просвіта» та ремонт підлоги у 

Бережанській державній художній школі; 

-  придбання оргтехніки для міського музею книги. 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 

Основними завданнями у сфері культури в частині розвитку туристичного потенціалу 



 
 

та природовідновлення у 2017 році будуть: 

- організація та проведення культурно-мистецьких заходів, в тому числі 

міжрегіональних, по відзначенню історичних та державних дат, фестивалів та 

конкурсів, які приваблюватимуть туристів із інших регіонів держави; 

- реалізація завдань програм збереження культурної спадщини, підтримки та розвитку 

культури і мистецтва, розвитку туризму в місті Бережани; 

- популяризація туристичного потенціалу міста; 

- забезпечення туристичної привабливості. 

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Територіальні громади, об’єднані в порядку, встановленому законом, утворюють єдині 

органи місцевого самоврядування та обирають відповідно сільського голову. Рада об’єднаної 

територіальної громади вирішуватиме всі питання функціонування та розвитку цієї громади. 

До повноважень об’єднаної територіальної громади належатимуть: 

- місцевий економічний розвиток; 

- розвиток та утримання інфраструктури об’єднаної громади; 

- планування розвитку території громади; 

- питання забудови території громади; 

- благоустрій територій; 

- житлово-комунальні послуги; 

- утримання об’єктів комунальної власності; 

- соціальна допомога; 

- первинна охорона здоров’я та швидка медична допомога; 

- середня, дошкільна та позашкільна освіта; 

- розвиток культури та фізичної культури й спорту; 

- охорона правопорядку (муніципальна міліція). 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та 

якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями. 

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть 

поліпшенню інвестиційного клімату в місті, результатів фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання міста, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та 

культурного розвитку, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації 

економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде 

впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. 

Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи міської ради, суб’єкти 

господарювання, комунальні підприємства, які діють на території міста. 

Міська рада визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних 

напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає: 

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми; 

- щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях 

виконавчого комітету міської ради; 

- підготовку розпорядчих документів міського голови та виконавчого комітету з 

питань виконання програми; 

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми. 

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює сектор економіки міської ради. 

Відповідальні виконавці за підсумками 2017 року звітуватимуть про хід виконання та 

ефективність реалізації заходів Програми на сесії міської ради. 

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 



 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень 

державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку міста, коштів 

підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному 

законодавству. 

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, визначається 

міською радою при затвердженні міського бюджету. 

На 2017 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших 

цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист 

населення, створення належних умов життєзабезпечення. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням програми та основними її показниками здійснюватиметься 

шляхом регулярного розгляду стану реалізації основних заходів, моніторингу показників 

програми на засіданнях виконавчого комітету міської ради, на сесіях міської ради. За 

результатами аналізу етапів виконання програми прийматимуться відповідні рішення 

керівництва міста у вигляді розпоряджень. 

 

      

Таблиця 1 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік по 

місту Бережани 

         

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

2015 

рік звіт 

2016 рік 2017 рік 

Програма 

Очік/факт 

виконан-

ня 

% 

викон

ання 

Прогр

ама 

% до 

очік/ф

акт 

2016 

року 

1 
Розвиток сфери матеріального виробництва 

  Обсяг випуску продукції в 

основних сферах 

матеріального виробництва 
млн.грн. 171,8 187,3 129,6 69,2 133,3 102,9 

  в тому числі:   
            

  - промисловість млн.грн. 161,4 176,378 118,439 

67,2 

120,80

75 102,0 

  - сільське господарство млн.грн. 
4,6124 4,6124 4,6124 100,0 4,4956 97,5 

  - будівництво млн.грн. 
5,8 6,3 6,5 112,1 8 123,1 

2 
Промисловість 

  Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг) без ПДВ 

всього по галузях: 

тис.грн. 

167979,

8 

176378 118439 67,2 120807

,5 

102,0 

  – машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і 

устаткування 

тис.грн.             

  

  - текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

тис.грн.             

  - виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

тис.грн 80153,6 84161 27400 32,6 27948 102,0 



 
 

продукції 

  - виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції 

тис.грн.             

  – виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів  

тис.грн 2232,4 2344 2400 102,4 2448 102,0 

  – виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

тис.грн 81816,7 85907 84550 98,4 86241 102,0 

  – виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

тис.грн             

  - постачання електоенергії, 

газу,пари та кондиційованого 

повітря 
тис.грн 

2835 2977 2724 91,5 2778,5 102,0 

  - водопостачання, каналізація 

та поводження з відходами 

тис.грн 

942,1 989 1365 0,0 1392 102,0 

  – металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

виробництва машин і 

устаткування 

тис.грн. 

            

  – добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів тис.грн. 

            

  Обсяг виробленої 

промислової продукції (діючі 

ціни) – всього 

тис.грн. 161427,

9 

173742 114045 65,6 116325

,9 

102,0 

  Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг) по району 

всього: 

тис.грн. 

167979,

8 

176378 118439 67,2 120807

,5 

102,0 

  в т.ч. по підприємствах               

  ПП “Флюк” тис.грн 2232,4 2344 2400 102,4 2448 102,0 

  ТОВ «Христина» тис.грн 47429 49800 48000 96,4 48960 102,0 

  ТОВ «Санза-ТОП» тис.грн 27240,3 28602 29200 102,1 29784 102,0 

  ТзОВ "Кеннер-Україна" тис.грн 80153,6 84161 27400 32,6 27948 102,0 

  ТОВ "Успіх" тис.грн 7147,4 7505 7350 97,9 7497 102,0 

  МКП “Добробут” тис.грн 2835 2977 2724 91,5 2778,5 102,0 

  ТзОВ "Компанія "Еко-інвест" тис.грн 942,1 989 1365 138,0 1392 102,0 

  Виробництво найважливіших 

видів промислової продукції 

у натуральному вимірі: 

  

            

  Продовольча група:   

            

  - цукор пісок із цукрових 

буряків 

тонн 

            



 
 

  - м'ясо і субпродукти 1 

категорії 

тонн 

            

  - ковбасні вироби тонн 
            

  - масло тваринне тонн 
            

  - сири жирні тонн 
            

  - молоко оброблене рідке тонн 
            

  - борошно тонн 
            

  - крупи тонн 
            

  - хлібобулочні вироби тонн 
243 255,1 232 

90,9 
236,6 

102,0 

  - макаронні вироби тонн 182 191,1 150 78,5 153 102,0 

  - оцет тонн 4,4 4,62 2 43,3 2,04 102,0 

  - олія тонн 449 471,5 400 84,8 408 102,0 

  - напої, всього з них тис. дал 
            

  Вино-горілчана продукція   
            

  - горілчані та коньячні 

вироби 

тис. дал. 

            

  - пиво тис. дал. 
            

  Непродовольча група:   
            

  - спирт тис. дал. 
            

  - тканини бавовняні тис.кв.м. 
            

  – ящики тарні тонн 3290 3455 3122 90,4 3184 102,0 

  – паркет штучний  тис.кв.м 24,1 25,35 19,9 78,5 20,27 101,9 

  – деревина розпилена  тис.куб.м 3,8 3,99 4 100,3 4,08 102,0 

  – паливні брикети з тирси тонн 523 549,2 250 45,5 255 102,0 

  -вироби будівельні з 

пластмаси 
кг 3033846 3185538 757917 

23,8 
773075 

102,0 

3 
Будівельна індустрія 

  Будівельні матеріали:               

  у т.ч. цегла керамічна 

невогнетривка 

млн шт. 

ум. цегли 

0 0 0 0 0 0 

  - вапно тис.тонн 0 0 0 0 0 0,0 

  - вапняк тис.тонн 0 0 0 0 0 0,0 

  - конструкції збірні для 

цивільного будівництва з 

цементу, бетону чи штучного 

каменю 

тис.куб.м             

  - бетон товарний тис.тонн             

  - пісок, галька, гравій та 

щебінь для будівництва 

тис.куб.м 0 0 0 0 0 0 

4 

Сільське господарство 



 
 

  Валова продукція сільського 

господарства по всіх 

категоріях господарств (ціни 

2016 року) – всього 
млн.грн. 

4,6124 4,6124 4,6124 100,0 4,4956 97,5 

  в тому числі:   
            

  - с/г підприємства млн.грн. 4,6124 4,6124 4,6124 100,0 4,4956 97,5 

  - населення 

млн.грн. 

            

  Валова продукція сільського 

господарства на одну особу 

грн. 234,131

98 

234,132 234,1319

8 

100,0 228,20

305 

97,5 

  Обсяг виробництва 

сільськогосподарської 

продукції в натуральному 

виразі всіма категоріями 

господарств: 

  

            

  - зернові культури тис.тонн 
500,1 504,4 504,4 100,0 315 62,5 

  - цукрові буряки тис.тонн 

            

  - картопля тис.тонн 

            

  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 
            

  - молоко тис.тонн 
            

  - м'ясо тис.тонн 
            

  - яйця млн шт. 
            

  Обсяг виробництва 

сільськогосподарської 

продукції в натуральному 

виразі с/г підприємствами: 

        

  

  

  

  - зернові культури тис.тонн 
500,1 504,4 504,4 100,0 315 62,5 

  - цукрові буряки тис.тонн 
            

  - картопля тис.тонн 
            

  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 
            

  - молоко тис.тонн 

            

  - м'ясо тис.тонн 
            

  - яйця млн шт. 
            

  Обсяг виробництва 

сільськогосподарської 

продукції в натуральному 

виразі населенням: 

  

            

  - зернові культури тис.тонн 
            

  - цукрові буряки тис.тонн 
            



 
 

  - картопля тис.тонн 

            

  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 
            

  - молоко тис.тонн 
            

  - м'ясо тис.тонн 
            

  - яйця млн шт. 
            

5 
Лісове господарство 

  
Загальна площа лісів 

тис.га 29,7 29,7 29,7 100,3 29,7 100,0 

  Загальний обсяг продукції, 

робіт та послуг лісового 

господарства  

тис. грн 

38782 28700 40168 106,7 32200 80,2 

  

Заготівля ліквідної деревини 

– всього, 

тис.куб.м 

53,1 48,3 48,3 100 42 87,0 

  

з них: 

  

            

  

- ділова деревина  

тис.куб.м 

17,3 17,6 17,6 100 15,3 86,9 

  - дров’яна деревина для 

технологічних потреб  

тис.куб.м 

27,7 25,7 5 100 4,4 88,0 

  
- дрова 

тис.куб.м 
8,1 5 25,7 100 22,3 86,8 

  
Посаджено лісів 

га 
112,3 105 123,6 100 110 89,0 

6 
Капітальне будівництво 

  Обсяг капітальних інвестицій 

за рахунок усіх джерел 

фінансування 
млн.грн. 32 34 10 29,4 12 120,0 

  - в тому числі за рахунок 

державного бюджету 

тис.грн. 

650 680 8000 

1176,5 

10000 

125,0 

  Обсяг капітальних інвестицій 

на одну особу 

грн. 
775 823 505,58 61,4 606,7 

120,0 

  Обсяг капітальних інвестицій 

за видами економічної 

діяльності та за рахунок усіх 

джерел фінансування: 

  

            

  - в промисловість тис.грн. 
1600 1700 800 47,1 850 

106,3 

  - в сільське господарство, 

лісове та рибне господарства 

тис.грн. 
2350 2450 1175 48,0 1225 

104,3 

  - в будівництво тис.грн. 
700 1000 350 35 500 142,9 

  Загальна площа житла 

введеного за рахунок всіх 

джерел фінансування тис. кв.м. 5,2 5,8 5 86,2 5,5 110,0 

  Введення за рахунок всіх 

джерел фінансування: 
  

            

  - середні навчальні заклади уч. місць 
            



 
 

  - дошкільні заклади освіти дит.місць 
            

  - лікарні ліжок 
            

  - водопровідні мережі км 
0,4       0,3   

  - каналізаційні мережі км 
            

  -теплопостачання (котельні) Гкал/год 
            

  - газові мережі км 
            

  Обсяг прямих іноземних 

інвестицій, за наростаючим 

підсумком – всього 

тис. дол. 

США 908,2 908,2 908,2 100,0 910 100,2 

  Обсяг прямих іноземних 

інвестицій з початку року 

(надходження) 

тис. дол. 

США 
0 0 0 0,0 0 

0,0 

  Обсяг прямих іноземних 

інвестицій на одну особу 

дол. США 

22 23 22 100,0 23 

104,5 

  Зовнішньоторговельний 

оборот товарами в тому 

числі: 

тис. дол. 

США 

2629 3545 2300 87,5 2400 104,3 

  - експорт тис дол. 

США 

2629 3400 2300 87,5 2300 100,0 

  - імпорт тис. дол. 

США 

0 0 0 0,0 0,1 0,0 
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Транспорт та зв'язок 

  Обсяг перевезень вантажів: тис.тонн 

6,5 6,6 6,5 100,0 6,6 101,5 

  - залізничним транспортом тис.тонн 

0 0 0 0 0 0 

  - автотранспортом тис.тонн 
6,5 6,6 6,5 100,0 6,6 101,5 

  Обсяг перевезень пасажирів: тис.чол. 
4550 4150 4150 91,2 4150 100,0 

  - залізничним транспортом тис.чол. 
0 0 0 0 0 0 

  - автотранспортом тис.чол. 

4550 4150 4150 91,2 4150 100,0 

  Кількість користувачів 

мережі Інтернет 

одиниць 

1209 1220 1209 100,0 1220 100,9 

8 
Торгівля та послуги 

  Обсяг роздрібного 

товарообороту підприємств, 

які здійснюють діяльність із 

роздрібної торгівлі 

млн. грн. 155 180 155,9 86,6 168,4 108,0 

  Темп зростання (зниження) 

роздрібного товарообороту 

підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної 

торгівлі % 133,7 103,3 103,3 100,0 108,4 104,9 

  

Обсяг реалізованих послуг млн грн. 208 22,5 23 102,2 24 104,3 



 
 

  Темп зростання (зниження) 

обсягу реалізованих послуг 

% 

184,1 108,2 110,6 102,2 106,7 96,5 

9 
Фінансова діяльність 

  Прибутки підприємств тис. грн. 
35593,4 27500 37290 135,6 37910 101,7 

  в тому числі: 

              

  - промисловість 
тис. грн. 17788 7560 19450 257,3 19580 100,7 

  - сільське господарство 
тис. грн. 16327,3 13200 17200 130,3 17650 102,6 

  - будівництво 
тис. грн. 604,2 0 640 0,0 680 0 

  Збитки підприємств 
тис. грн. 16666,8 48550 17575 36,2 19300 109,8 

  В тому числі: 
              

  - промисловість 
тис. грн. 2039,7 4850 2475 51,0 2400 97,0 

  - сільське господарство 
тис. грн. 14221,4 20420 15100 73,9 16900 111,9 

  - будівництво тис. грн. 
0 0 0 0,0 0 0,0 

  Загальна сума кредитів, 

наданих комерційними 

банками суб’єктам 

господарювання та 

населенню (обороти) 

млн грн. 

            

  Сума кредитів, одержаних 

сільськогосподарськими 

підприємствами (обороти) 

млн грн. 

            

  Фонд оплати праці усіх 

працівників, зайнятих у всіх 

сферах економічної 

діяльності 

млн.грн. 

214,3 214,3 135,5 63,2 153,3 113,1 

  в тому числі штатних 

працівників 

тис. грн. 
174,5 174,5 131,7 75,5 149 113,1 

  Середньооблікова кількість 

штатних працівників 

осіб 

4909 4909 3382 68,9 3380 99,9 

  Середньомісячна зарплата 

працівників, зайнятих у 

сферах економічної 

діяльності 

грн. 

3271 3271 3245 99,2 3674 113,2 

  в тому числі:   
            

  - у промисловості грн. 

5553 5553 4885 88,0 5000 102,4 

  - у сільському господарстві грн. 

4293 4293 4029 93,9 4250 105,5 

  - у будівництві грн. 2146 2146 1804 84,1 3200 177,4 

  Середньомісячна зарплата 

працівників, зайнятих у 

бюджетних установах 

грн. 

2845 2845 2399 84,3 3200 133,4 

10 
Розвиток малого підприємництва 

  Кількість малих та середніх 

підприємств 

один. 

131 131 91 
69,5 

102 112,1 



 
 

  в тому числі малих 

підприємств 

один. 

126 126 87 
69,0 

96 110,3 

  Кількість діючих малих та 

середніх підприємств на 10 

тис. населення 

один. 

32 34 46 135,3 50 108,7 

  в тому числі малих 

підприємств 

один. 
30 32 44 137,5 48 109,1 

  Чисельність працюючих на 

малих та середніх 

підприємствах 

осіб 

1292 1455 1061 72,9 1010 95,2 

  в тому числі на малих 

підприємствах 

осіб 
803 942 687 72,9 580 

84,4 

  Кількість зареєстрованих 

суб’єктів господарювання – 

фізичних осіб 

осіб 

0 0 0 0,0 100 0,0 

  Надходження до бюджетів 

всіх рівнів від діяльності 

малого та середнього 

підприємництва 

тис.грн. 

0,0 0,0 20500,0 0,0 
22000,

0 
107,3 

  Кількість селянських 

(фермерських) господарств 

одиниць 

0 0 1 0,0 1 100,0 

  Кількість фермерських 

сільськогосподарських угідь 

тис. га 

0 0 0 0,0 0 0,0 

  Кількість створених робочих 

місць в малому та 

середньому підприємництві 

місць 185 210 145 

69,0 

150 

103,4 
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Населення та ринок праці 

  Середньорічна чисельність 

наявного населення 

тис.осіб 41,3 41,3 19,8 

19,7 

19,7 

99,5 

  Чисельність економічно–

активного населення 

осіб 11885 11880 5717 48,1 5710 100 

  в тому числі працездатного 

віку 

осіб 4800 4850 2285 47,1 2280 

99,8 

  Чисельність працівників у 

віці 15–70 років, зайнятих 

економічною діяльністю – 

всього 

осіб 5205 5205 2503 48,1 2500 

99,9 

  в тому числі:               

  - промисловість осіб 455 455 219 48,1 210 
95,9 

  - сільське господарство, 

лісове та рибне господарства 

осіб 211 211 107 50,7 102 

95,3 

  - будівництво осіб 132 132 133 100,8 133 
100,0 

  Чисельність безробітних на 

кінець року (за методологією 

МОП) 
осіб 0 0 0 0 0 0 

  Кількість створених робочих 

місць в усіх сферах 

економічної діяльності 

місць 

629 629 312 49,6 312 

100,0 

  в тому числі:               



 
 

  - у промисловості місць 29 126,1 18 62,1 18 100,0 

  - у сільському господарстві, 

лісовому та рибному  

господарствах 

місць 

8 9 17 212,5 17 100,0 

  - у будівництві 
місць 9 10 7 77,8 7 100,0 

  Кількість працівників, 

зайнятих в бюджетних 

установах (без галузей 

культури) 

осіб 

2964 3095 1415 45,7 1415 100,0 

  Кількість створених робочих 

місць в бюджетних установах 

місць 0 0 0 0,0 0 0,0 

12 
Розвиток соціальної сфери 

  Кількість учнів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

тис. осіб 

1994 1968 1968 100,0 2043 103,8 

  Кількість учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів екстернатної форми 

навчання 

осіб 

0 0 0 0,0 0 0,0 

  Кількість дітей у постійних 

дошкільних закладах 

осіб 

1021 694 694 100,0 715 103,0 

  Охоплення дітей (від 3 до 6 

років) постійними 

дошкільними закладами (у% 

до кількості дітей 

відповідного віку) 

% 

84% 56% 56% 99,5 60% 108,1 

  Обсяг витрат місцевих 

бюджетів в галузі “Охорона 

здоров’я у розрахунку на 

одиницю населення 

грн. 

0 0 0 0,0 0 0,0 

  Забезпеченість населення 

стаціонарними ліжками у 

розрахунку на 10 тис. 

населення 

ліжок 

51,2 47,4 47,6 100,4 47,6 100,0 

  Забезпеченість лікарями 

загальної практики сімейної 

медицини на 10 тис. 

населення 

осіб 

7 7,2 7,2 100,0 7,3 101,4 

  Кількість померлих дітей 

віком до одного року на 1000 

народжених живими 

проміле 

8,2 3,2 8,2 256,3 7,5 91,5 

  Кількість осіб, що хворіють 

на активний туберкульоз, 

на100 тис. населення 

осіб 

41,3 65 66,2 180,0 48,2 72,8 

  - в тому числі в сільській 

місцевості 

осіб 
38,7 70 66,5 67,7 60,5 91,0 

  Кількість осіб, в яких вперше 

виявлено онкозахворювання 

на100 тис.населення 

осіб 

257,7 285 265 67,7 255 96,2 

  - в тому числі в сільській 

місцевості 

осіб 
269,7 280 275 0 255 92,7 

  Кількість масових бібліотек 

всіх видів 

одиниць 

        3 0,0 



 
 

  Книжковий фонд бібліотек тис. прим. 
        95 0,0 

  Кількість клубних установ 

всіх видів 

одиниць 

  3 3 100 3 100,0 

  - у них місць тис. місць 
  200 200 100 200 100,0 

  Кількість театральних 

колективів 

одиниць 

            

  Кількість театрів одиниць 
            

  - у них місць місць 
            

  Відвідуваність театральних 

установ за рік 

тис.відв. 

            

  Кількість концертних залів одиниць             

  у них місць місць 
            

  Відвідуваність концертних 

установ за рік 

тис.відв. 

            

  Кількість музеїв 
одиниць   1 1 100 1 100,0 

  Відвідуваність музеїв за рік 
відвідув.   11000 11245 100,9 12000 106,7 
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Охорона навколишнього природного середовища 

  Відведено (скинуто) 

зворотніх вод, 

тис.куб.м 

5150 5160 5150 99,8 5160 100,2 

  в тому числі:   
            

  забруднених тис.куб.м 

5150 5160 5150 99,8 5160 100,2 

  - з них без очищення  тис.куб.м 
5150 5160 5150 99,8 5160 100,2 

  Потужність очисних споруд тис.куб.м 
            

  Викиди шкідливих речовин у 

повітря 

тис.тонн 

13810 13810 13810 100,0 13810 100,0 

  в тому числі:   
            

  стаціонарними джерелами 

забруднення 

тис. тонн 

13810 13810 13810 100,0 13810 100,0 

  автомобільним транспортом тис. тонн 
            

  Екологічний податок тис. грн 
32520 33000 32520 98,5 33000 101,5 

  Обсяги утилізації 

заборонених до 

використання та 

непридатних отрутохімікатів, 

накопичених у господарствах  

тонн 

            

  Кількість ліквідованих 

стихійних сміттєзвалищ 

одиниць 

6 8 6 75,0 8 133,3 

 
Таблиця 2 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ  

соціально-економічного та культурного розвитку міста Бережани Тернопільської області на 2016 рік 

№ 

з/п 

Пріоритетне завдання 

соціально-

економічного розвитку 

Заходи спрямовані на 

реалізацію пріоритетного 

завдання 

Обсяги фінансування (тис.грн.) Головний 

розпорядник 

коштів або 

відповідальний 

виконавець 

всього Держ. 

бюджет 

Місц. 

бюдж. 

Інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 

1. Розвиток людського 

капіталу та підвищення 

стандартів життя 

населення 

Контроль за дотримання 

законодавства в сфері 

захисту прав дітей та 

надання соціальних послух 

сім’ям з дітьми та молоді 

52 - 52 - Служба у справах 

дітей Бережанської 

міської ради 

   Забезпечити  вчасне 

призначення  (здійснення  

перерахунку) і виплати  

пенсій, щомісячного 

довічного грошового 

утримання, допомоги на 

поховання та інших виплат 

відповідно до 

законодавства 

- - - - Бережанське  

об'єднане  

управління  

Пенсійного фонду 

України 

Тернопільської 

області 

  Забезпечити  виконання 

планових показників з 

надходження власних 

коштів до бюджету  

Бережанського об'єднаного  

управління  Пенсійного 

фонду України 

Тернопільської області  

- - - - Бережанське  

об'єднане  

управління  

Пенсійного фонду 

України 

Тернопільської 

області 

  Згідно  Плану заходів щодо 

координації спільних дій  

по виявленню фактів 

використання праці 

неоформлених  працівників 

здійснювати  моніторинг та 

аналіз відомостей Реєстру 

застрахованих  осіб  щодо  

порушення законодавства  у 

сфері загальнообов'язкового  

державного соціального  

страхування  та надавати  

інформацію до Державної 

служби України з питань 

праці, Державної фіскальної 

служби України та 

Пенсійного фонду України 

- - - - Бережанське  

об'єднане  

управління  

Пенсійного фонду 

України 

Тернопільської 

області 

2 Підвищення 

конкурентоспроможност

і регіону 

Розробка та виготовлення 

презентаційних і 

інформаційних матеріалів 

про місто Бережани 

(буклети, карти, путівники, 

календарі тощо). 

10,0 - 10,0 - Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

Оновлення формату 

проведення традиційних 

заходів та впровадження 

нових туристично–

привабливих: 

- V Регіональний 

книжковий фестиваль «У 

храмі книг»; 

- День міста 

Бережани 

 

 

 

 

6,0 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

6,0 

- 

 

 

 

 

- 

- 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

Участь творчих колективів, 

обдарованої молоді закладів 

культури м. Бережани у 

міжнародних, 

всеукраїнських, 

регіональних фестивалях, 

конкурсах 

20,0 - 20,0  

 

- 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

  Забезпечення зміцнення     Відділ культури, 



 
 

матеріально-технічної бази 

закладів культури: 

 

- продовження капітального 

ремонту   міського будинку 

культури «Просвіта» 

 

-придбання оргтехніки для 

міського музею книги; 

-придбання музичних 

інструментів для 

Бережанської державної 

школи мистецтв. 

 

 

 

 

- 

 

 

15,0 

 

200,0 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

15,0 

 

200,0 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

  Поліпшення матеріально-

технічної бази навчальних 

закладів міста: 

- поточний ремонт 

сантехнічних систем 

Бережанської школи-

гімназії ім.Б.Лепкого; 

- поточний ремонт 

будівлі гуртожитку 

Бережанської школи-

гімназії ім.Б.Лепкого; 

- капітальний ремонт 

фасадів з заміною вікон 

будівлі Бережанської 

школи-гімназії 

ім.Б.Лепкого; 

- поточний ремонт 

фасаду із заміною вікон 

будівлі Бережанської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №2; 

- капітальний ремонт 

будівлі Міжшкільного 

навчально-виробничого 

комбінату 

 

 

 

 

81,298 

 

 

 

170,178 

 

 

 

939,241 

 

 

 

200 

 

 

250 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

81,298 

 

 

 

170,178 

 

 

 

939,241 

 

 

 

200 

 

 

250 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

  Впровадження проектів по 

енергозбереженню в 

начальних закладах міста: 

- капітальний ремонт 

(відновлення фасадів) 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1; 

- заміна вікон будівлі 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№3; 

- капітальний ремонт 

будинку ЦДЮТ з заміною 

вікон; 

- поточний ремонт 

(заміна опалювальної 

системи із встановленням 

котла на тверде паливо) 

ДНЗ «Ромашка» ; 

- будівництво 

котельні ДНЗ «Росинка» 

 

 

 

 

913,190 

 

 

200 

 

 

400 

 

 

200 

 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

913,190 

 

 

200 

 

 

400 

 

 

200 

 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

  Придбання шкільного 

автобуса 

1200 - 1200 - Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

  Забезпечення морального та 

матеріального 

50 - 50 - Відділ освіти, молоді 

і спорту 



 
 

стимулювання і підтримки 

працівників галузі освіти 

Бережанської міської 

ради 

  Забезпечення морального, 

матеріального 

стимулювання і підтримки 

творчих здібностей 

учнівської молоді 

20 - 20 - Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

  Забезпечення організації 

літнього  відпочинку та 

оздоровлення дітей 

пільгових категорій , що 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки 

60 - 60 - Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

  Проведення молодіжних 

культурно-мистецьких 

фестивалів, конкурсів, 

виставок художньої 

творчості, пленерів, 

творчих акцій та здійснення 

інших заходів спрямованих 

на виявлення і 

самореалізацію 

обдарованих дітей та 

молоді 

20 - 20 - Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

  Здійснення будівництва 

нових, підтримання у 

функціональному стані 

існуючих спортивних та 

дитячих майданчиків 

100 - 100 - Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

  Проведення міських 

спортивно-масових заходів; 

забезпечення участі збірних 

команд з видів спорту в 

обласних, державних і 

міжнародних змаганнях; 

проведення навчально-

тренувальних зборів для 

збірних команд міста з 

видів спорту; придбання 

спортивної форми, 

інвентаря, обладнання, 

медикаментів, канцтоварів, 

транспортне 

обслуговування змагань та 

друк поліграфічної 

продукції для 

обслуговування змагань, 

озвучення змагань 

150 - 150 - Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської міської 

ради 

3 Розвиток сільських 

територій 

Розвиток інфраструктури 

сільських територій: 

реконструкція, ремонт та 

експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг 

загального користування та 

об’єктів придорожнього 

сервісу 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради, міське 

комунальне 

підприємство 

«Господар», філія 

«Бережанський 

райавтодор» 

 

Таблиця 3 



 
 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Бережани на 2017 рік 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Примітка 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Промисловість 

1.1. Розширення асортименту продукції, 

підвищення її якості та 

конкурентоспроможності. 

2017 рік Підприємства міста  

1.2. Популяризація місцевого товаровиробника, 

розширення ринків збуту, в т.ч. в інших 

регіонах держави та за кордоном. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради та підприємства міста 

 

1.3. Участі промислових підприємств у 

виставково-ярмаркових заходах місцевого, 

регіонального, загальнонаціонального та 

міжнародного значення. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

1.4. Залучення підприємств на договірній основі 

до реалізації основних заходів міських 

цільових програм. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

1.5. Збереження існуючих та створення нових 

робочих місць. 

2017 рік Підприємства міста  

1.6. Вивчення питання влаштування 

технологічного парку, виготовлення 

проектно-кошторисної документації для його 

реалізації за рахунок грантових коштів. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

1.7. Відновлення виробничої діяльності ВАТ 

«Бережанський цегельний завод «Керамік»». 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради, ВАТ «Бережанський 

цегельний завод «Керамік»» 

 

1.8. Залучення інвестицій для відновлення 

діяльності існуючих виробничих потужностей 

ВАТ «Бережанський склозавод». 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

2. Сільське господарство 

2.1.     

3. Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок 

3.1. Підвищення якості та культури 

обслуговування пасажирів 

2017 рік Автомобільні перевізники  

3.2. Впорядкування роботи мережі місць 

паркування автотранспорту 

2017 рік Бережанське МКП 

«Господар» 

 

3.3. Упорядкування руху автотранспортних 

засобів по міських дорогах 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської  міської ради,  

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

3.4. Удосконалення організації дорожнього руху в 

місцях концентрації ДТП 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

3.5. Облаштування міських автобусних зупинок, 

лавками з навісами (павільйонами) 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

3.6. Виготовлення схеми руху транспорту по місту 2017 рік Бережанське МКП 

«Господар» 

 

3.7. Забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту та експлуатаційного утримання 

вулично- дорожньої мережі та об’єктів 

придорожнього сервісу 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

3.8. Створення умов для оновлення 

автомобільними перевізниками рухомого 

складу, призначеного для надання насамперед 

соціально значущих послуг, та оптимізації 

структури парку транспортних засобів. 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

ПАТ «Бережани автотранс» 

 



 
 

3.9. Підвищення рівня безпеки перевезень 

пасажирів та вантажів шляхом посилення 

вимог до автомобільних перевізників та 

забезпечення контролю за дотриманням ними 

вимог законодавства з питань безпеки 

дорожнього руху 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

 

3.10. Сприяння покращенню забезпечення 

населення міста якісними послугами 

поштового зв’язку 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Центральне відділення 

поштового зв’язку №1 м. 

Бережани Тернопільської 

дирекції Українського 

державного підприємства 

поштового зв’язку 

«Укрпошта» 

 

3.11. Забезпечення розбудови технологічної 

інфраструктури мережі Інтернет та мереж 

доступу до неї споживачів 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Центр електрозв'язку №1 

Тернопільської філії ВАТ 

"Укртелеком", ТОВ 

«МегаКом» 

 

4. Енергоефективність 

4.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи щодо ефективного використання 

паливно- енергетичних ресурсів, питної води, 

а також альтернативних джерел енергії серед 

населення міста, в бюджетній і комунальній 

сферах та на промислових підприємствах 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури, сектор 

економіки міської ради 

 

5. Капітальне  будівництво та інвестиційна діяльність 

5.1. Продовжити роботу з удосконалення та 

забезпечення прозорості дозвільних процедур 

у будівництві, врахування громадської думки 

під час вирішення питань планування та 

забудови територій 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

 

5.2. Розроблення та оновлення детальних планів 

територій, у відповідності до генерального 

плану міста, розширення меж міста, як основи 

вдосконалення адміністративно-

територіального устрою країни - розроблення, 

погодження та затвердження містобудівної 

документації у порядку, передбаченому 

законодавством 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

земельний відділ міської 

ради 

 

5.3. Відновлення фасадів та збереження 

автентичності будівель, в першу чергу 

центральної частини міста 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

5.4. Завершити спорудження розвідувально-

експлуатаційної свердловини для 

забезпечення водою жителів гуртожитку та 

ДНЗ «Росинка» в с. Рай 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

5.5. Здійснити заміну водопроводу до резервуара 

чистої води (РЧВ) на водозаборі по вул. 

Шевченка. 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

5.6. Продовження реконструкції, будівництва та 

капітального ремонту автомобільних доріг 

місцевого значення, реконструкції тротуарів 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

5.7. Здійснити термо-модернізацію ДНЗ «Золотий 2017 рік Відділ житлово –  



 
 

ключик» комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

5.8. Сприяння розвитку матеріально-технічної 

бази комунальних підприємств, забезпечення 

їх кваліфікованими інженерно-технічними та 

робітничими кадрами. 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

 

5.9. Реконструкція Скверу ім. «Устима 

Голоднюка» 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

 

5.10. Проведення благоустрою та реконструкції 

міського парку, скверів і дитячих майданчиків 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

 

5.11. Сприяти житловому будівництву за рахунок 

усіх джерел фінансування для забезпечення 

житлом відповідно до законодавства окремих 

категорій громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов - реалізація 

Програми забезпечення житлом 

військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку; Комплексної програми 

забезпечення житлом військовослужбовців, 

осіб рядового і начальницького складу 

органів внутрішніх справ, кримінально-

виконавчої системи, службових осіб митних 

органів та членів їх сімей; Державної 

програми забезпечення молоді житлом 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

 

5.12. Сприяння створенню умов для будівництва 

доступного житла, для громадян з середнім 

рівнем доходу 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

 

5.13. Сприяння реалізації проектів житлової 

забудови індивідуальними забудовниками 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

 

5.14. Ініціювати продовження будівництва об’їзної 

дороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-

Знам’янка на ділянці в м. Бережани 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради 

 

5.15. Реалізація заходів щодо поширення 

інформації про інвестиційні можливості міста 

та підприємств 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

5.16. Сприяння просуванню продукції місцевих 

товаровиробників на зовнішній ринок 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

5.17. Розробка та постійне оновлення промоційних 

матеріалів про місто 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

5.18. Поглиблення зв'язків з порідненими 

закордонними містами у галузях, 

обумовлених в укладених угодах 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність 

6.1. Поліпшення умов для залучення іноземних 

інвестицій та збільшення обсягів експорту, що 

покращить зовнішньоторговельний баланс 

міста і створить умови для виробництва нових 

видів конкурентоспроможної продукції як для 

зовнішнього так і внутрішнього ринку 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

комунальні служби міста 

 

6.2. Формування переліку пропозицій 

підприємств-експортерів області щодо 

можливих поставок товарів на зовнішні ринки 

До 

01 квітня 

2017 року 

Сектор економіки міської 

ради 

 



 
 

у 2017 році 

6.3. Сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної 

діяльності області у здійсненні торгівлі з 

міжнародним бізнес-середовищем шляхом 

розповсюдження двосторонніх ініціатив до 

налагодження (розширення) співпраці та 

поширення корисної інформації у сфері ЗЕД 

(про міжнародні виставково-ярмаркові заходи, 

умови провадження торгівлі з окремими 

країнами світу, тендери в іноземних державах 

тощо) 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

6.4. Організація семінарів, конференцій, навчань з 

метою сприяння регіональному бізнесові у 

формуванні власних ефективних експортних 

стратегій, зокрема, на європейському 

напрямку; проведення інших публічних 

заходів за участю іноземних ділових кіл 

(бізнес-зустрічей, коопераційних бірж, 

торговельних місій тощо) з метою сприяння 

виходу на нові зовнішні товарні ринки та 

розширення географії налагоджених поставок 

товарів за кордон, пошуку цільових 

споживачів 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

6.6. Інформаційне забезпечення управління 

міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу обласної державної 

адміністрації, районних державних 

адміністрацій, міських рад міст обласного 

значення даними в розрізі окремо взятої 

адміністративно-територіальної одиниці 

області щодо здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності з метою 

сприяння процедурі просування експорту 

 

До 18 числа 

місяця, 

другого у 

кварталі 

впродовж 

2017 року 

  

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної 

технічної допомоги 

7.1. Активізація співпраці з державами - членами 

ЄС щодо обміну інформацією про методи 

планування і реалізації державної політики 

регіонального розвитку в контексті Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

комунальні служби міста 

 

7.2. Налагодження та підтримка каналів зв’язку з 

іноземними інвесторами шляхом організації 

зустрічей з ними в обласній, районних 

державних адміністраціях, міських радах міст 

обласного значення, постійної та ефективної 

взаємодії у процесі супроводження інвесторів, 

які розглядають можливість інвестування або 

уже інвестували в реалізацію проектів в 

області 

2017 рік   

7.3. Формування інформаційних матеріалів, 

презентацій, орієнтованих на іноземних 

інвесторів, з урахуванням конкурентних 

переваг та пріоритетних галузей окремо взятої 

адміністративно-територіальної одиниці 

області для інвестування та зазначенням 

прикладів здійснених успішних іноземних 

інвестицій 

2017 рік   

7.4. Формування сприятливого інвестиційного 

клімату, позитивного інвестиційного іміджу 

області, сталого сприйняття реальними та 

потенційними іноземними інвесторами 

можливостей успішного інвестування в 

2017 рік   



 
 

економіку області шляхом поширення 

інформації про інвестиційні можливості, 

переваги та приклади здійснених успішних 

іноземних інвестицій в область  

7.5. Популяризація інвестиційних переваг області 

в Україні та за кордоном шляхом участі та 

проведення публічних заходів (міжнародні та 

інвестиційні форуми, презентації, 

конференції, „круглі столи”, роуд-шоу, дні 

області за кордоном, дні іноземних держав в 

області, виставки-ярмарки тощо) 

2017 рік   

7.6. Забезпечення належного зворотнього зв’язку з 

іноземними інвесторами шляхом здійснення 

їх опитування з метою отримання пропозицій 

та зауважень, з подальшим розглядом їх в 

обласній, районних державних адміністраціях, 

міських радах міст обласного значення, а, у 

разі необхідності, – на засіданнях робочої 

групи з питань іноземного інвестиційного 

співробітництва області, інвестиційної ради 

області 

 

2017 рік   

7.7. Інформаційне забезпечення управління 

міжнародного співробітництва та 

фандрайзингу обласної державної 

адміністрації, районних державних 

адміністрацій, міських рад міст обласного 

значення даними в розрізі окремо взятої 

адміністративно-територіальної одиниці 

області щодо залучення прямих іноземних 

інвестицій та державної реєстрації 

підприємств з іноземними інвестиціями з 

метою сприяння іноземній інвестиційній 

діяльності в області 

До 18 числа 

місяця, 

другого у 

кварталі 

впродовж 

2017 року 

  

8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 

8.1. Активізувати роботу щодо утворення 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

8.2. Забезпечити стабільність тарифів на житлово-

комунальні послуги шляхом зменшення 

собівартості послуг за рахунок модернізації та 

технічного переоснащення 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське 

МКП «Добробут» 

 

8.3. Активізувати претензійно-позовну роботу 

комунальних підприємств з боржниками за 

надані житлово-комунальні послуги 

2017 рік Відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське 

МКП «Добробут» 

 

8.4. Впровадження першочергових, 

маловитратних заходів з енергозбереження, 

зокрема, модернізація або заміна наявного 

енергоємного обладнання, заміна чи 

утеплення вхідних дверей, вікон у бюджетній 

сфері, ремонт чи заміна системи опалення, 

теплових мереж, ремонт чи влаштування 

шатрових покрівель, контроль за технічним 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

Бережанське МКП 

«Господар», Бережанський 

тепловий район ОКП ТТКЕ, 

відділ освіти, молоді та 

спорту міської ради, відділ 

культури, туризму та релігій 

 



 
 

станом приладів обліку (тепла, води, світла, 

газу) в закладах бюджетної сфери 

міської ради 

8.5. Завершення  виготовлення схеми оптимізації 

водопровідної мережі м.Бережани. 

Грудень 

2017 року 

МКП „Добробут”  

8.6. Придбання  автомобіля «Газель» вантажо-

пасажир. для  аварійних виїздів                                               

Вересень 

2017 року 

МКП „Добробут”  

8.7. Проведення капітального ремонту об’єктів 

шляхово-мостового господарства згідно 

титульних списків 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

комунальні служби міста 

 

8.8. Проведення капітального ремонту об’єктів 

благоустрою; 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

8.9. Проведення капітального ремонту тротуарів 

міста 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

8.10. Модернізація системи водопостачання міста 2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

8.11. Проведення капітального ремонту та 

модернізації мереж вуличного освітлення 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

8.12. Забезпечення ефективного управління 

житловим фондом міста, сприяння створенню 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, їх асоціацій та органів 

самоорганізації населення - будинкових 

комітетів 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

8.13. Проведення капітального ремонту покрівель, 

фасадів та виступаючих конструкцій 

житлових будинків міста 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар» 

 

8.14. Влаштування дитячих майданчиків на 

прибудинкових територіях житлових 

будинків 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

ОСББ та комунальні 

підприємства 

 

8.15. Здійснення заходів щодо забезпечення 

належного утримання фасадів будівель та 

впорядкування прилеглих територій (за 

рахунок власних коштів підприємств) 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради 

 

8.16. Обладнання контейнерних майданчиків на 

території Бережанської міської ради 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

ТОВ "Компанія "Еко-Інвест" 

 

8.17. Забезпечення стабільної робити житлово- 

комунальних підприємств в осінньо – 

зимовий період 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

комунальні підприємства 

 

8.18. Забезпечення населення міста якісною 

питною водою для збереження здоров'я, 

поліпшення умов діяльності та підвищення 

рівня життя населення 

2017 рік Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

8.19. Забезпечення умов для продовження 

реформування житлово-комунального 

господарства з метою підвищення 

ефективності та надійності функціонування 

житлово- комунальних систем 

життєзабезпечення населення міста, 

підвищення якості житлово- комунальних 

послуг та поліпшення фінансового стану 

підприємств галузі 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське 

МКП «Добробут» 

 

8.20. Завершити виготовлення проектно-технічної 2017 рік Відділ житлово –  



 
 

документації будівництва міських очисних 

споруд потужністю 3000 куб.м/добу в місті 

Бережани 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

Бережанське МКП 

«Добробут» 

8.21. Завершення виготовлення схеми оптимізації 

водопровідної мережі 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради,  

Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

8.22. Придбання автомобіля «Газель» вантажно-

пасажирський, для аварійних виїздів 

2017 рік Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради,  

Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

9.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з населенням щодо можливостей 

започаткування власної справи, сприяння 

організації та проведення підприємницької 

діяльності. Забезпечити здійснення 

професійного навчання безробітних для 

зайняття підприємницькою діяльністю. Сприяти 

безробітним у започаткуванні підприємницької 

діяльності 

2017 рік  Районний  центр зайнятості 

 

 

9.2. Впорядкування роботи стихійних ринків, 

запровадження обліку та звітності для 

учасників торгівлі на ринках. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.3. Створення міського центру надання 

адміністративних послуг. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.4. Запровадження надання системи електронних 

послуг в міській раді. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.5. Проводити «круглі» столи, налагодження 

двохстороннього діалогу  керівництва та 

відповідальних працівників міської ради із 

представниками малого і середнього бізнесу 

для вирішення питань, що виникають в ході 

ведення підприємницької діяльності 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.6. Залучення суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, громадських об’єднань та 

бізнес-асоціацій до участі у міжнародних 

форумах, семінарах, конференціях, виставках 

та ярмарках протягом року. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.7. Забезпечення інформаційної підтримки 

бізнесу шляхом оприлюднення на офіційних 

веб-сайтах, а також у друкованих ЗМІ 

інформації щодо правил та умов ведення 

підприємницької діяльності, змін у чинному 

законодавстві, програм підтримки 

підприємництва. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.8. Вжиття заходів щодо підтримки місцевих 

виробників соціально важливих продовольчих 

товарів шляхом виділення місць на ринках для 

організації торгівлі продукцією власного 

виробництва (на пільгових умовах). 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.9. Забезпечення належного захисту прав 

споживачів, контролю за якістю та безпекою 

продукції, запобігання продажу 

фальсифікованих товарів. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

9.10. Забезпечення належного захисту прав 

споживачів, контролю за якістю та безпекою 

продукції, запобігання продажу 

фальсифікованих товарів. 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

10. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

10.1. Підвищення ефективності роботи 2017 рік Сектор економіки міської  



 
 

прибуткових підприємств та вжити 

додаткових заходів щодо покращення 

фінансового стану збиткових підприємств 

через стабілізацію їх виробничої діяльності  

ради 

10.2. Забезпечити надходження  коштів до 

бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду 

України 

2017 рік Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації, Управління 

Пенсійного фонду України в 

Бережанському районі, 

Бережанське відділення 

Козівської ОДПІ ГУ 

державної фіскальної служби 

у Тернопільській області 

 

 

10.3. Залучення фінансових ресурсів у 

енергозберігаючі та енергоефективні 

інноваційні проекти з метою економії 

бюджетних коштів 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

10.4. Забезпечити прозорість процедур державних 

закупівель та досягнення оптимального і 

раціонального використання державних 

коштів 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

10.5. Провести реєстрацію та здійснювати закупівлі 

на торгівельних електронних майданчиках у 

системі електронних державних закупівель 

2017 рік Розпорядники бюджетних 

коштів 

 

10.6. Висвітлювати інформацію щодо 

функціонування системи електронних 

державних закупівель на офіційному веб-сайті 

районної державної адміністрації 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

10.7. Проводити роботу із підприємствами, які не 

дотримуються мінімальної заробітної плати 

2017 рік Сектор економіки міської 

ради 

 

10.8. Залучати до сплати податків та зборів 

новостворені підприємства та філії 

2017 рік Бережанське відділення 

Бучацької ОДПІ ГУ 

державної фіскальної служби 

у Тернопільській області 

 

10.9. Вжиття заходів для залучення до 

декларування громадян України 

2017 рік Бережанське відділення 

Бучацької ОДПІ ГУ 

державної фіскальної служби 

у Тернопільській області 

 

11. Населення, заробітна плата та ринок праці 

11.1. Забезпечити покращення ситуації у сфері 

оплати праці, у тому числі шляхом 

підвищення рівня легалізації зайнятості та 

заробітної плати працюючих  

2017 рік Управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

11.2. Забезпечити постійне здійснення контролю 

щодо збереження існуючих та створення 

нових робочих місць 

2017 рік Управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

11.3. Здійснювати  контроль за своєчасною 

виплатою заробітної плати, розмір якої не 

повинен бути нижче встановленого 

державного мінімального розміру оплати 

праці 

2017 рік Управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

11.4. Здійснювати заходи щодо запобігання 

настанню безробіття: 

- контроль за поданням підприємствами, 

організаціями та установами інформації про 

вакантні посади та вільні робочі місця; 

- сприяння розвитку підприємництва 

2017 рік Районний  центр зайнятості 

 

 

11.5. Сприяти працевлаштуванню населення, у 

тому числі залучення громадян до тимчасової 

зайнятості, зокрема організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру. 

2017 рік Районний  центр зайнятості 

 

 

11.6. Забезпечити підготовку та перепідготовку 2017 рік Районний  центр зайнятості  



 
 

кадрів за замовленням роботодавців.  

11.7. Сприяти розширенню сфери застосування 

праці у сільській місцевості шляхом: 

- сприяння розвитку підприємництва; 

- розвитку зеленого туризму. 

2017 рік Районний  центр зайнятості 

 

 

12. Соціальний захист населення 

12.1. Забезпечення гарантованого соціального 

захисту, в  тому числі тимчасово розселених 

громадян- вимушених переселенців та 

учасників АТО. 

2017 рік Управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

12.2. Забезпечення максимального охоплення 

інвалідів, ветеранів та інших категорій 

малозабезпечених громадян житловими 

субсидіями на відшкодування витрат на 

оплату житла, комунальних послуг, 

природнього газу, електроенергії , на 

придбання твердого палива та скрапленого 

газу. 

2017 рік Управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації 

 

12.3. Першочергове влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

в сім'ї, на усиновлення, під опіку або 

піклування, дитячі будинки сімейного типу, 

прийомні сім'ї. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.4. Удосконалення роботи з підготовки 

потенційних опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів та 

відповідних соціальних працівників. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.5. Підвищення ефективності соціальної роботи з 

сім’ями або особами, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, зокрема 

поліпшення соціального супроводу сімей, які 

виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.6. Інформаційна підтримка вирішення 

актуальних питань соціально – правового 

захисту дітей, в тому числі дітей-

переселенців, реалізації права дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

на сімейне  виховання, пропагування 

позитивного досвіду їх виховання; збільшення 

кількості ефірного часу для радіо 

просвітницьких програм, спрямованих на 

популяризацію здорового способу життя, 

запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, 

профілактики правопорушень та злочинності 

у дитячому середовищі, сексуальній 

експлуатації дітей, формування навичок 

безпечного користування комп’ютерними 

технологіями та мережею Інтернет 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.7. Контроль за виконанням положень 

нормативно – правових актів про обмеження 

перебування дітей без супроводу дорослих у 

нічний та урочний час в громадських місцях, 

законність функціонування комп’ютерних та 

інтерактивних клубів, порядок відвідування їх 

дітьми; заборону продажу дітям алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганду проституції, насилля, 

жорстокості у дитячому середовищі; заборону 

розташування поблизу навчальних закладів 

магазинів, барів, де реалізуються спиртні 

напої та тютюнові вироби, розміщення 

реклами такої продукції 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 



 
 

12.8. Координація роботи щодо проведення міських 

державно-громадських операцій та рейдів 

щодо профілактики негативних проявів у 

дитячому середовищі, запобігання дитячій 

бездоглядності: “Підліток. Зима Канікули”, 

“Діти вулиці. Вокзал”, “Діти Тернопільщини 

проти насильства, бездоглядності, за духовну 

та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок” 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.9. Заходи до Дня усиновлення під гаслом “Не 

залишимо без уваги жодної дитини”, тижнів 

пропаганди правових знань, обласного 

марафону “З турботою про дитину”, 

місячника пропаганди основних положень 

Конвенції ООН про права дитини, обласного 

огляду-конкурсу на кращу організацію 

правового навчання і виховання, а також 

провести заходи до свята Великодня, Дня 

матері, свята Миколая із залученням до них 

дітей-переселенців, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, 

які перебувають в складних життєвих 

обставинах, дітей, які переселилися із зони 

проведення АТО, дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, які проживають в місті та 

охоплені різними формами виховання. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.10. Заходи до міської акції та участь в обласній 

акції «Діти мають права» до Міжнародного 

дня захисту дітей 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.11. Співпраця з громадськими, благодійними, 

релігійними організаціями, що працюють в 

інтересах дітей з питань їх соціально – 

правового захисту, подолання бездоглядності 

та безпритульності у дитячому середовищі, а 

також здійснення ними незалежного 

громадського контролю за додержанням прав 

дітей у навчальних закладах, спеціальних 

установах для дітей і закладах соціального 

захисту, в яких перебувають діти 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.12. Координація роботи підрозділів міської ради у 

вирішенні питань захисту прав, свобод і 

законних інтересів дітей, запобігання дитячої 

бездоглядності з наданням їм методичної 

допомоги, консультацій з питань соціально-

правового захисту дітей 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.13. забезпечення дотримання законодавства про 

права дітей на освіту, охорону життя та 

здоров’я, доступ дітей до високоякісних 

медичних послуг, попередження інвалідності 

серед них, надання належної амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям-інвалідам, 

охоплення дітей-інвалідів медико-соціальною 

реабілітацією, інклюзивною освітою у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах,  проведення обов’язкових медичних 

профілактичних оглядів дітей дошкільного та 

шкільного віку, організацію медико-

педагогічного контролю за фізичним 

вихованням дітей у навчальних закладах, 

формування здорового способу життя 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.14. Забезпечення щорічного направлення 

працівників на семінари (навчання, курси)  

підвищення кваліфікації  працівників. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

 



 
 

міської ради 

12.15. виготовлення та розповсюдження соціальної 

реклами, плакатів, буклетів тощо з питань 

профілактики правопорушень серед дітей та 

молоді, захисту прав дітей 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.16. забезпечити функціонування ЄІАС „Діти” - 

електронної бази даних про дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і громадян України, які бажають 

взяти їх на виховання (придбання 

ліцензійного програмного забезпечення, 

сканера та принтера, модернізація 

комп’ютерного обладнання, налагодження 

безперебійної роботи окремої Інтернет лінії, 

обладнання приміщення протипожежною 

сигналізацією та системою контролю  доступу 

до приміщення) 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.17. Проведення засідань координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, 

попередження насильства в сім’ї та протидії 

людьми 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.18. Проведення циклу заходів для підвищення  

професійного рівня спеціалістів, які 

забезпечують впровадження та 

функціонування державної Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють 

заходи в сфері, протидії торгівлі людьми, та 

надання допомоги особам, що постраждали 

від торгівлі людьми 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.19. Створення та ведення бази даних осіб, що 

постраждали від торгівлі людьми в м. 

Бережани, селах Лісники, Рай. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.20. забезпечення роботи мережі телефонів довіри, 

«гарячих ліній» для реагування на факти 

торгівлі людьми та інформування населення 

щодо профілактики даного явища 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.21. Виготовлення та поширення інформаційно- 

освітньої продукції з питань протидії торгівлі, 

підвищення рівня обізнаності населення щодо 

ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.22. Проведення інформаційно- просвітницьких 

заходів для населення, в тому числі 

управління охорони внутрішньо переміщених 

спрямованих на протидію торгівлі людьми та 

попередження нелегальної міграції 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.23. Проведення у навчальних закладах  лекцій, 

тренінгів, бесід, тижнів правових знань, 

оглядів- конкурсів на кращу організацію 

право- освітньої та право- виховної роботи 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.24. Проведення роботи, направленої на виявлення 

фактів наміру та продажу дітей, невідкладне 

реагування на отриману інформацію, 

організація документування протиправної 

діяльності причетних осіб з метою 

притягнення до відповідальності 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.25. Забезпечення виявлення осіб, здійснення 

соціального супроводу, надання допомоги 

постраждалим від торгівлі людьми, в тому 

числі серед внутрішньо переміщених осіб та 

представників національних меншин 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 



 
 

12.26. Забезпечення безоплатного отримання 

психологічної, медичної, правової, соціальної 

допомоги, а також допомоги у 

працевлаштуванні, перекваліфікації та 

підвищенні кваліфікації особам, яким 

встановлено статус особи, що постраждала від 

торгівлі людьми 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.27. Проведення профілактичної, соціально- 

педагогічної, психологічної роботи з дітьми, 

які постраждали від торгівлі людьми 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.28. Надання соціальних послуг та матеріальної 

допомоги особам, що отримали статус особи, 

що постраждала від торгівлі людьми 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.29. Організація безкоштовного, за потребою, 

консультування, обстеження та лікування; 

надання рекомендацій за наявності медичних 

показів санаторно- курортного лікування 

особам, що постраждали від торгівлі людьми 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.30. Здійснення соціального супроводу сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.31. Проведення соціальних інспектувань та 

надання сім’ям, дітям, молоді різних кризових 

категорій соціально-

педагогічної,психологічної, соціально - 

економічної, психологічної, соціально-

медичної, юридичної допомоги. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.32. Проведення соціально-профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання складним 

життєвим обставинам сімей, дітей та молоді 

(проведення тренінгових занять, круглих 

столів, груп взаємопідтримки) 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.33. Проводити культурологічні, благодійні та 

соціальні акції з питань сім’ї та дітей, 

популяризації здорового способу життя, 

утвердження пріоритетності сімейних 

цінностей, народних сімейних обрядів, 

звичаїв, традицій 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.34. Пошук, відбір, навчання та забезпечення 

соціального супроводу прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.35. Проведення рекламно-інформаційних 

кампаній з метою популяризації сімейного 

виховання дітей- сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.36. Проведення семінарів, тренінгів, круглих 

столів для підвищення кваліфікації 

прийомних сімей, обміном досвідом, 

функціонування груп взаємної допомоги 

прийомних батьків 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.37. Здійснення соціальної роботи, спрямованої 

на запобігання відмовам від новонароджених 

дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та 

жінок з новонародженими дітьми. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.38. Здійснення соціально-профілактичної роботи 

щодо запобігання правопорушень та 

соціально небезпечних хвороб у дитячому та 

молодіжному середовищі, в тому числі серед 

груп ризику, формування навичок здорового 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 



 
 

способу життя, 

12.39. Здійснення соціальної роботи, спрямованої 

на запобігання відмовам від новонароджених 

дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та 

жінок з новонародженими дітьми. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.40. Здійснення соціально-профілактичної роботи 

щодо запобігання правопорушень та 

соціально небезпечних хвороб у дитячому та 

молодіжному середовищі, в тому числі серед 

груп ризику, формування навичок здорового 

способу життя, 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.41. Здійснення соціального супроводу та 

профілактичної роботи серед неповнолітніх та 

молоді, що звільнились з місць позбавлення 

волі та осіб, засуджених до мір покарання не 

пов’язаних з позбавленням волі. 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.42. Здійснення соціальної реабілітації та 

адаптації неповнолітніх та молоді, які 

повернулись з місць позбавлення волі 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.43. Надання соціальних послуг дітям та молоді з 

функціональними обмеженнями, організація 

та проведення акцій, міського та участь в 

обласному фестивалів «Повір у себе» для 

дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

12.44. Підготовка та виготовлення рекламно - 

інформаційних матеріалів інформаційного та 

профілактичного спрямування 

2017 рік Служба у справах дітей, 

надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді 

міської ради 

 

13. Охорона здоров’я 

     

14. Освіта і наука 

14.1. Забезпечення для населення міста державних 

гарантій доступності та рівних можливостей 

отримання повноцінної освіти незалежно від 

місця проживання і матеріального статку; 

безоплатності повної загальної середньої 

освіти в межах державних стандартів  

2017 рік Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради 

 

14.2. Покращення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів міста 

2017 рік Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 

14.3. Забезпечення якісного контролю за системою 

енергозбереження паливних ресурсів, їх 

економія 

2017 рік Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 

14.4. Забезпечення морального та матеріального 

стимулювання і підтримки учнівської молоді 

та працівників галузі освіти 

2017 рік Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 

15. Культура 

15.1. Заходи  з відзначення Дня Героїв Небесної 

Сотні 

 

 

20 лютого 

2017 року 

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.2. Історико-краєзнавча конференція, присвячена 

170-річчю з дня народження священика, 

видавця Лева Джулинського 

03 березня Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.3. Урочисті  з нагоди   203-річниці від дня 

народження    Т.Г. Шевченка  

09 березня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.4. Віче-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії  26 квітня Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.5. Урочистості з нагоди  

Дня пам’яті та примирення 

08 травня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.6. Всеукраїнські Чайковські читання, присвячені 

160-річчю з дня народження письменника, 

12 травня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 



 
 

юриста А.Чайковського та 130-річчю з дня 

народження вченого математика 

М.Чайковського 

15.7. Європейська Ніч в музеї 20 травня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.8. V Регіональний книжковий фестиваль «У 

храмі книг» 

25 червня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.9. День Молоді червень 2017 

року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.10. Урочистості з нагоди Дня Державного 

Прапора України  

23 серпня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.11. Заходи до Дня Незалежності України 24 серпня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.12. Відзначення  Дня міста Бережани 28 серпня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.13. Науково-пізнавальна конференція, присвячена 

140-річчю з дня народження Олени 

Кульчицької 

15 вересня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.14. Науково-пізнавальна конференція до 75-річчя 

створення УПА 

12 вересня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.15. Відзначення  Дня захисника України, свята 

Покрови Персвятої Богородиці  та 75-ї річниці 

створення УПА 

 

14 жовтня 

2017 року   

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

15.16. Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 25 листопада 

2017 року 

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

16. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей 

16.1. Проведення паспортизації площинних 

спортивних споруд і внесення інформаційних 

даних про спортивні споруди до Єдиного 

електронного Всеукраїнського реєстру 

спортивних споруд 

2017 рік Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради 

16.1 

16.2. Створення електронної бази дітей пільгових 

категорій міста, які будуть направлятись на 

оздоровлення та відпочинок 

2017 рік Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

16.2 

16.3. Проведення спортивно-масових і молодіжних 

фестивалів, конкурсів, виставок художньої 

творчості, пленерів, творчих акцій та інших 

заходів 

2017 рік Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

16.3 

16.4. Здійснення заходів, спрямованих на пошук 

талановитих та обдарованих дітей 

2017 рік Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

16.4 

17. Туризм та рекреація 

17.1. Популяризація туристично потенціалу та 

створення сучасного позитивного 

туристичного іміджу міста. 

2017 року   Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

17.2. Розробка та видання друкованої продукції  з 

метою підвищення конкурентоспроможності 

туристичної галузі Бережанщини: 

- бібліографічний покажчик «УПА: сторінки 

історії» (на основі фондів музею книги), 

присвячений 75-річчю створення УПА; 

- календар знаменних та пам’ятних дат на 

2018 рік; 

- бібліографічний покажчик «Олена 

Кульчицька» (на основі фондів музею книги), 

присвячений 140-річчю з дня народження та 

50-річчю пам’яті українського живописця і 

графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України Олени Кульчицької. 

ІІ півріччя 

2017 року 

 

 

 

 

 

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

 

18. Охорона навколишнього природного середовища 

18.1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 2017 року ТОВ "Компанія "Еко-Інвест", 

Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське 

 



 
 

МКП «Благоустрій» 

18.2. Виготовити проект землеустрою щодо 

надання в оренду земельної ділянки для 

влаштування полігону твердих побутових 

відходів. Привести у відповідність до 

існуючих норм полігон твердих побутових 

відходів. 

2017 року Виконавчий комітет  

Бережанської  міської ради, 

земельний відділ міської 

ради, відділ житлово – 

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

МКП «Господар» 

 

18.3. Забезпечення максимального озеленення 

міста при забезпеченні мінімальних затрат 

бюджетних коштів 

2017 року Бережанське МКП 

«Благоустрій» 

 

18.4. Збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття 

2017 року Бережанське МКП 

«Благоустрій» 

 

18.5. Забезпечення раціонального використання 

зелених насаджень 

2017 року Бережанське МКП 

«Благоустрій» 

 

18.6. Проведення робіт з технічної інвентаризації  

зелених насаджень та паспортизації об'єктів 

зеленого господарства міста 

2017 рік Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське 

МКП «Благоустрій» 

 

18.7. Організація робіт з видалення аварійних, 

сухостійних зелених насаджень та таких, що 

досягли вікової межі 

2017 рік Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське 

МКП «Благоустрій» 

 

18.8. Придбання нових (закритого типу) 

контейнерів для ТПВ; 

2017 рік ТОВ "Компанія "Еко-Інвест"  

18.9. Приведення виробничих процесів у 

промисловості та комунальному господарстві 

у відповідності з екологічними вимогами 

2017 рік Бережанське МКП 

«Господар», Бережанське 

МКП «Добробут» 

 

18.10. Посилення контролю за дотриманням 

природоохоронного законодавства і 

підвищення відповідальності з боку 

природокористувачів 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП 

«Добробут», Бережанське 

МКП «Господар» 

 

18.11. Продовжити розбудову інфраструктури 

охорони навколишнього  природного 

середовища, покращення екологічної ситуації, 

раціонального використання природних 

ресурсів 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП 

«Добробут», Бережанське 

МКП «Господар», 

Бережанське МКП 

«Благоустрій» 

 

18.12. Встановлення огорожі санітарної зони І-поясу 

РЧВ-100 

2017 рік Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Бережанське МКП 

«Добробут» 

 

18.13. Розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення  в натурі (на місцевості) меж 

території природно-заповідного фонду 

державного значення «Парк – пам‘ятка 

садово-паркового мистецтва «Раївський парк» 

2017 року Відділи міської ради  

18.14. Рекультивація порушених земель площею 

1,0га (бувший кар’єр ТОВ Бережанський 

завод «Керамік») 

2017 року Відділи міської ради, ТОВ 

Бережанський цегельний 

завод «Керамік»,  

 

18.15. Виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель 

м.Бержани 

2017 року Відділи міської ради  

18.16. Продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

площею 

2017 року Відділи міської ради   

19. Розвиток новостворених територіальних громад 

19.1. Методичний супровід процесу створення 

територіальних громад, надання юридичної та 

контекстної допомоги. 

 2017 року   Виконавчий комітет міської 

ради 

 

19.2. Створення центрів з надання 

адміністративних послуг в новостворених 

 2017 року   Виконавчий комітет міської 

ради 

 



 
 

територіальних громадах. 

 

20. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

20.1. Проводити   заходи   з  поповнення   

матеріальних запасів  районного  резерву 

використаних  для і проведення аварійно - 

відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  

2017 року Відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними 

органами та мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

20.2. Облаштування приміщення пункту 

управління начальника цивільного захисту 

району на мирний час та особливий період, 

його технічне оснащення сучасними засобами 

зв’язку, оргтехнікою та програмним 

забезпеченням 

2017 року Відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними 

органами та мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

20.3. Забезпечити виконання робіт згідно проекту 

«Розчистка русла річки Золота Липа з метою 

ліквідації підтоплень садиб та присадибних ділянок 

в селах Жуків, Гиновичі,Підлісне Бережанського 

району Тернопільської області» 

2017 року Відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними 

органами та мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

20.4. Придбання, встановлення та утримання 

джерела автономного електропостачання 

пункту управління начальника цивільної 

оборони району та оперативного штабу 

2017 року Відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними 

органами та мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

21. Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку 

21.1. Забезпечити надання соціальних та освітніх 

послуг, медичної допомоги, допомоги у 

відновленні документів, реєстрації місця 

проживання або перебування, сприяти 

працевлаштуванню бездомним особам, 

особам звільненим з місць позбавлення волі 

2017 року Відділи міської ради  

21.2. Розвиток добросовісної конкуренції, 

зменшення адміністративного впливу на 

ринкові процеси, оптимізація державного 

втручання у фінансово-господарську 

діяльність суб’єктів господарювання 

2017 року Сектор економіки міської 

ради 

 

21.3. Створення ефективного механізму 

державного регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій 

2017 року Сектор економіки міської 

ради 

 

 

Таблиця 4 

 

Перелік програм міста Бережани, запропонованих для фінансування з бюджетів у 2017 році 

№ 

з/п 

Назва Програми Дата та номер рішення обласної 

ради 

1.   

 Міська програма запобігання соціальному сирітству, подолання 

дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської 

ради від  

 Міська програма протидії  торгівлі людьми на період до 2020 

року 

Рішення сесії Бережанської міської 

ради від  

 Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2018 

роки 

Рішення сесії Бережанської міської 

ради від 21 січня 2016 року №75 

 Міська цільова соціальна программа оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2018 роки 

Рішення сесії Бережанської міської 

ради від 25 лютого 2016 року №116 

 Програма «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки  Рішення сесії Бережанської міської 

ради від 24 березня 2016 року №165 

 

Т

а

б

л

и

ц



 
 

я

 

5 

ПЕРЕЛІК 

пріоритетних інвестиційних проектів житлово-комунального та соціально-культурного 

призначення, 

будівництво яких передбачається здійснити в м.Бережани у 2017 році 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я об’єкта, його 

місцезнаходже

ння, вид робіт 

Рік 

початк

у і 

Закінч

ен-ня 

реаліза

ції 

проект

у 

Проектн

а 

потужні

сть, 

відповід

них 

одиниць 

Загальна 

кошторисна 

вартість проекту 

(тис. гривень) 

Обсяг фінансування за 

рахунок: 

(тис. гривень) 

Наявність 

проектно- 

кошторис

ної 

документа

ції (ким і 

коли 

затвердже

на) 

У ведення 

в 

експлуата

цію, 

відповідн

их 

одиниць 
усього 

Очікува

ний 

залишок 

на 

01.01.201

7 

Держа

в 

ного 

бюдже

ту 

Місце

вих 

бюдже

тів 

Інши

х 

джер

ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Водопровідні 

мережі м. 

Бережани – 

реконструкція 

водопроводу 

до 

РЧВ(Реконстр

укція 

водопроводу 

до 

РЧВ).Коригув

ання 

кошторисної 

документації   

2017-

2018 

1000 

м
3
/добу 

3 355,8

0 
3 355,80 

2684,6

4 
671,16 - 

Філія ДП 

«Укрдерж

- 

будекспер

т иза» У 

Тернопіль

сь кій 

області 

№20- 

0288-15 

від 

03.12.2015 

року 

 

2 

Розвідувально

-експлу-

атаційна 

свердловина 

для 

водопостачан

ня мешканців 

гуртожитку і 

дитсадка в с. 

Рай 

Бережанськог

о району 

Тернопільськ

ої обл. з 

впровадження

м 

енергозберіга

ючих техно-

логій 

2016-

2017 
5м

3
/год 906,77 606,88 

 

485,50 

 

121,38 
- 

Філія ДП 

«Укрдерж

- 

будекспер

т иза» У 

Тернопіль

сь кій 

області 

№20-

0002314 

від 

03.12.2015 

року 

 

3 

Капітальний 

ремонт 

(санація) 

будівлі 

дитячого 

навчального 

закладу 

«Золотий 

ключик»в м. 

Брежани, 

вул..Січових 

Стрільців, 28-

2017 Об’єкт 
4630,9

9 
4630,99 

3704,7

92 
926,19

8 
- 

Філія ДП 

«Укрдерж

- 

будекспер

т иза» у 

Тернопіль

сь кій 

області     

№ 20-

1161-15 

від 

07.12.15р. 

 



 
 

А 

4 

Капітальний 

ремонт 

(відновлення 

фасадів) 

Бережанської 

загальноосвітн

ьої  школи І-Ш 

ступенів №1по 

вул. 

Гімназійна,2 в 

м. Бережани, 

Бережанського 

району 

Тернопільської 

області 

2017 Об’єкт 913,19 913,19 
730,55

2 
182,63

8 
- 

Розробляє

ться 
 

5 

Капітальний 

ремонт фасадів 

з заміною 

вікон будівлі 

Бережанської 

школи-гімназії 

ім..Б.Лепкого 

по вул..Руська 

12 «а» в м. 

Бережани 

Тернопільської 

обл. 

2017 Об’єкт 939,24 939,24 
751,39

2 
187,84

8 
- 

Розробляє

ться 
 

6 

Спортивний 

комплекс по 

вул..І.Франка в               

м. Бережани 

Тернопільської 

області (І-

черга) 

2017 Об’єкт 
17 625

,58 
17 625,58 

14100,

464 

3525,1

16  
- 

ДП 

«Укрдерж

- 

будекспер

т иза» у 

Тернопіль

сь кій 

області 

№20-0480-

15 від 

07.07.2015 

року 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

програми соціально-економічного та культурного розвитку  міста Бережани на 2017 рік 

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

2015 

рік 

звіт  

2016 рік 2017 рік 

програма 
очікуване 

виконання  

% 

виконання 
Програма 

%  до 

очікуваного 

виконання 

2015 року 

1 2 3 4 5 6 7   

 Промисловість 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг) 

– всього 

тис.грн. 

0 176378 118439 67,2 120807,5 102,0 

по галузях        

– машинобудування, 

крім ремонту  

і монтажу машин і 

устаткування 

тис.грн. 

      

– текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

тис.грн. 

      

– виробництво гумових 

і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

тис.грн. 

0 84161 27400 32,6 27948 102,0 



 
 

– виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції 

тис.грн. 

      

– виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових 

виробів  

тис.грн 

0 2344 2400 102,4 2448 102,0 

– виготовлення виробів 

з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

тис.грн 

0 85907 84550 98,4 86241 102,0 

– виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

тис.грн 

      

 постачання 

електроенергії, 

газу,  

пари та 

кондиційованого 

повітря 

тис.грн 

0 2977 2724 91,5 2778,5 102,0 

- водопостачання, 

каналізація та 

поводження з 

відходами 

тис.грн 

0 989 1365 0,0 1392 102,0 

– металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

виробництва машин і 

устаткування 

тис.грн 

      

– добувна 

промисловість і 

розроблення кар’єрів 

тис.грн 

      

Обсяг виробленої 

промислової продукції 

(діючі ціни) – всього 

тис. грн 

0 

173742 114045 65,6 116325,9 102,0 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг) 

по району – всього  

тис.грн. 

0 176378 118439 67,2 120807,5 102,0 

в т.ч. по 

підприємствах 

       

ПП “Флюк” тис.грн. 0 2344 2400 102,4 2448 102,0 

ТОВ «Христина» тис.грн. 0 49800 48000 96,4 48960 102,0 

ТОВ «Санза-ТОП» тис.грн. 0 28602 29200 102,1 29784 102,0 

ТзОВ "Кеннер-

Україна" 

тис.грн. 
0 

84161 27400 32,6 27948 102,0 

ТОВ "Успіх" тис.грн. 0 7505 7350 97,9 7497 102,0 

МКП “Добробут” тис.грн. 0 2977 2724 91,5 2778,5 102,0 

ТзОВ "Компанія "Еко-

інвест" 

тис.грн. 
0 

989 1365 138,0 1392 102,0 

Виробництво  

промислової продукції 

у натуральному вимірі: 

       

Продовольча група:        

- цукор пісок із 

цукрових буряків 

тонн       

- м'ясо і субпродукти 1 

категорії 

тонн       

- ковбасні вироби тонн       

- масло тваринне  тонн       



 
 

- сири жирні тонн       

- молоко оброблене 

рідке 

тонн       

- борошно тонн       

- крупи тонн       

- хлібобулочні вироби тонн 0 255,1 232 90,9 236,6 102,0 

- макаронні вироби тонн 0 191,1 150 78,5 153 102,0 

- оцет тонн 0 4,62 2 43,3 2,04 102,0 

- олія тонн 0 471,5 400 84,8 408 102,0 

- напої, всього з них тис. дал       

Вино-горілчана 

продукція 

 

    

 

 

- горілчані та коньячні 

вироби 

тис. дал. 

    

 

 

- пиво тис. дал.       

Непродовольча група:        

- спирт тис. дал.       

- тканини бавовняні тис.кв.м.       

– ящики тарні тонн 0 3455 3122 90,4 3184 102,0 

– паркет штучний  тис.кв.м 0 25,35 19,9 78,5 20,27 101,9 

– деревина розпилена тис.куб.м 0 3,99 4 100,3 4,08 102,0 

– паливні брикети з 

тирси 

тонн 
0 549,2 250 

45,5 
255 

102,0 

- вироби будівельні з 

пластмаси 

кг 
0 3185538 757917 

23,8 
773075 

102,0 

Будівельна індустрія 

– Будівельні матеріали  0 0 0 0 0 0 

у т.ч. цегла керамічна 

невогнетривка 

млн шт. 

ум. 

цегли 

0 0 0 0 0 0,0 

- вапно тис.тонн 0 0 0 0 0 0,0 

- вапняк тис.куб.м             

 - бетон товарний  тис.тонн             

- пісок, галька, гравій 

та щебінь для 

будівництва 

тис.куб.м 0 0 0 0 0 0 

 

 

        До проекту програми на 2017 р. 

обґрунтування у промисловості 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

обсягів виробництва промислової продукції в діючих цінах  міста Бережани  на 2017 рік 

 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

2015 рік 

звіт 

2016 рік 

звіт 

2017 рік 

фактичне 

виконання 

%  до 

фактичного 

2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Промисловість 

 Обсяг промислового виробництва 

(діючі ціни) – всього 

тис.грн. 
0 

114045,0 116325,9 102,0 

 по галузях      

 – добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 

тис.грн. - - - - 

 – машинобудування, крім ремонту  

і монтажу машин і устаткування 

тис.грн. - - - - 

 – текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 

тис.грн. - - - - 

 – виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

тис.грн. 

0 

83650,0 85323 102,0 



 
 

 – виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 

тис.грн. 

0 

27700,0 28254,0 102,0 

 – металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і 

устаткування 

тис.грн. - - - - 

 – виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції з неї: 

тис.грн. - - - - 

 спиртова тис.грн - - - - 

 – виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів з неї: 

тис.грн 
0 

2695,0 2738,9 102,0 

 лікеро-горілчана тис.грн.     

 консервна тис.грн. 0 145,0 147,9 102,0 

 молочна тис.грн. - - - - 

 цукрова тис.грн. - - - - 

 хлібопекарська  тис.грн. 0 2550,0 2591,0 102,0 

 м’ясна  тис.грн. - - - - 

 в-во мінеральної води та 

безалкогольних напоїв 

тис.грн. - - - - 

 борошно – круп’яна  тис.грн. - - - - 

 Обсяг виробництва промислової 

продукції по району – всього  

тис.грн. 
0 

114045,0 116325,9 102,0 

 в т.ч. по підприємствах тис.грн.     

 ПП "Флюк" тис.грн 0 2400,0 2448,0 102,0 

 ПП Андріїв Р.Т. тис.грн 0 150,0 153 102,0 

 ТОВ СП “Продсервіс” тис.грн 0 145,0 147,9 102,0 

 ТОВ «Христина» тис.грн 0 48000,0 48960,0 102,0 

 ТОВ "Санза ТОП" тис.грн 0 28300,0 28866,0 102,0 

 ТзОВ"Кеннер-Україна" тис.грн 0 27700,0 28254,0 102,0 

 ТОВ "Успіх" тис.грн 0 7350,0 7497,0 102,0 

 

До проекту програми на 2017 р. 

обґрунтування фінансового результату 

(прибуткові галузі) 

Види економічної діяльності  

2016 2017 рік план 

Прибуток 
(грн)/1 

тис.грн 

товарної 

продукції 

Товарна 

продукція в 

діючих цінах 

на 2016 рік 

(тис.грн) 

Прибуток 

(грн) гр. 04 

= 

гр.03*гр.02 

Пофакторні 

зміни (+/-), 

грн., із 

заходів 

Всього 

грн, гр.6 

= 

гр.04+/- 

гр.05 

01 02 03 04 05 06 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 0,074 237611,0 17150,0 +500,0 17650,0 

з них сільське господарство 0,074 214354,0 15950,0 +450,0 16400,0 

Промисловість 0,156 125116,0 19480,0 +100,0 19580,0 

Будівництво 0,082 6500,0 530 +150,0 680,0 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів      

Тимчасове розміщення і організація 

харчування      

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
     

Фінансова та страхова діяльність  

     

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг      

Державне управління й оборона 
     

Освіта      



 
 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги      

Надання інших видів послуг   8900,0 10340,0 1400,0 11740,0 

Всього по І розділу Х 378127,0 47500,0 2150,0 49650,0 

 

 

 

До проекту програми на 2017 р. 

обґрунтування фінансового результату   

(збиткові галузі) 

Види економічної діяльності 

2016 2017 рік план 

Збиток (грн) 

)/1 тис.грн 

товарної 

продукції 

Товарна 

продукція в 

діючих цінах 

на 2016 рік 

(тис.грн) 

Збиток 

(грн) гр. 04 

= 

гр.03*гр.02  

Пофакторні 

зміни (+/-), 

грн., із 

заходів 

Всього 

грн, 

гр.06 = 

гр.04+/-

05 

01 02 03 04 05 06 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 0,352 48735,0 17150,0 -250,0 16900,0 

з них сільське господарство 0,74 29646,0 15450,0 -350,0 15100,0 

Промисловість 0,06 37584,0 2620,0 -220,0 2400,0 

Будівництво      

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів      

Тимчасове розміщення і організація 

харчування 
     

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність      

Фінансова та страхова діяльність       

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг      

Державне управління й оборона      

Освіта      

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги      

Надання інших видів послуг   10000,0 24280 -1000,0 23280,0 

Всього по ІІ розділу Х 96319,0 44050,0 -1470,0 42580,0 

Всього по І та ІІ розділах Х 281808 6390,0 680,0 7070,0 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

 

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 

2017 рік по місту Бережани 

 

           

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниц

я виміру 

2015 

рік 

звіт 

2016 рік 2017 рік 

 

 

Програ

ма 

Очік/фак

т 

виконан-

ня 

% 

викон

ання 

Програма 

% до 

очік/фа

кт 2016 

року 

 

 

9 
Фінансова діяльність 

 

 

  Прибутки 

підприємств 

тис. грн. 35593,

4 27500 37290 135,6 37910 101,7 

 

 

  в тому числі: 

              

 



 
 

 

  - промисловість 
тис. грн. 17788 7560 19450 257,3 19580 100,7 

 

 

  - сільське 

господарство тис. грн. 

16327,

3 13200 17200 130,3 17650 102,6 

 

 

  - будівництво 
тис. грн. 604,2 0 640 0,0 680 0 

 

 

  Збитки 

підприємств тис. грн. 

16666,

8 48550 17575 36,2 19300 109,8 

 

 

  В тому числі: 
              

 

 

  - промисловість 
тис. грн. 2039,7 4850 2475 51,0 2400 97,0 

 

 

  - сільське 

господарство тис. грн. 

14221,

4 20420 15100 73,9 16900 111,9 

 

 

  - будівництво тис. грн. 
0 0 0 0,0 0 0,0 

  

2017_59-62_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 

землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту 

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

трубопроводів, інших ліній комунікацій). 

3. Рекомендувати Відділу Держгеокадастру у Бережанському районі при 

розподілі земельних ділянок в урочищі «Жорнисько» дотримуватись 

наступних критеріїв: 

3.1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання 

заяви учасниками АТО на погодження виділення відповідних 

земельних ділянок. 

4. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в 

Відділ Держгеокадастру в Бережанському районі з метою подальшого 

надання земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

ДОДАТОК №1 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради 

від  

 

Список 

 громадян м. Бережани, яким  погоджено  надання  

 земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 
№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 
Контактний 

телефон 

1. _______ Тадей Іванович м. Бережани, вул. _______ _______ 



 
 

2 _______ Ярослав Міркович м. Бережани вул. _______ _______ 

3. _______ Любомир  Тарасович  м. Бережани вул. _______ _______ 

4. _______ Святослав Ярославовмч с. Біще, Бережанського району _______ 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В 

 
 

 

2017_63_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. _______ 

Михайлу Петровичу, жителю м. Бережани, вул. _______ земельної ділянки 

площею 65 кв. м. для будівництва та обслуговування авто ражу № 6 в м. 

Бережани по вул. Шевченка,55 «з» із земель міста не наданих у власність 

чи користування. 

1.1. 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. 

1.2.  Надати гр. _______ Михайлу Петровичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ у власність земельну ділянку площею 65 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто ражу № 6 в м. Бережани по вул. 

Шевченка, 55«з» (код по КВЦВЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних автогаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 

_______, 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. 

2017_64_Продовжити терміном до 01.02.2022 року гр.. _______ Тарасу Євгеновичу, 

жителю м. Бережани,вул. _______ термін оренди земельної ділянки площею 

29 кв м наданої для обслуговування торгового павільйону по вул. 

Міцкевича,3 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_65_Продовжити терміном до 01.02.2022 року гр.. _______ Тарасу Євгеновичу, 

жителю м. Бережани,вул. _______ термін оренди земельної ділянки площею 

14 кв м наданої для обслуговування торгового павільйону по вул. 

Міцкевича,3/6 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_66_Продовжити терміном до 01.02.2018 року ТзОВ « МегаКом» термін оренди 

земельної ділянки площею 290 кв м наданої для будівництва та 

обслуговування навчальних кабінетів та офісу ТОВ « МегаКом» по вул. 

Руська, 8 в м. Бережани. 

1.1. Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової 

оцінки (42145,7) земельної ділянки. 



 
 

2017_67_Продовжити терміном до 01.02.2022 року ТзОВ « Христина» термін оренди 

земельної ділянки площею 1,9807 га наданої для обслуговування будівель 

та споруд по вул. Л.Українки,15 «Г» в м. Бережани. 

1.1. Орендну плату встановити в розмірі 9 % від нормативно грошової 

оцінки ( 2659683,96) земельної ділянки. 

2017_68_Продовжити терміном до 01.02.2022 року ПАТ « Укртелеком» термін оренди 

земельної ділянки площею 1381 кв м наданої для обслуговування будівель 

зв’язку ЦЕЗ №1 по вул. Тернопільська,16 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_69_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. _______ Оксані 

Михайлівні, жительці м. Івано - Франківськ, вул. _______ земельної ділянки 

площею 380 кв. м. для індивідуального садівництва в м. Бережани по вул. 

Просвіти із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.1. 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. 

1.2.  Надати у власність гр. _______ Оксані Михайлівні, жительці м. Івано - 

Франківськ, вул. _______ земельну ділянку площею 380 кв. м для 

індивідуального садівництва в м. Бережани по вул. Просвіти (код по 

КВЦВЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100 04 019 _______, землі сільськогосподарського 

призначення) із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2017_70_Надати гр. _______ Софії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. Бояна, 18 дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

власності земельної ділянки площею 905 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Бояна, 18 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_71_Надати гр. _______ Олександрі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. _______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

власності земельної ділянки площею 1260 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Орлика, 6 в с. Рай. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_72_Надати гр. _______ Олександрі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. _______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 



 
 

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

власності земельної ділянки площею 1221 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_73_Надати гр. _______ Михайлу Івановичу, жителю с. Рай, вул. _______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1434 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Довга, 5 в с , 

Рай. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_74_Продовжити терміном до 01.07.2017 дію п.1 рішення сесії міської ради №308 

від 27.07.2016 року щодо надання гр. _______ Марії Кирилівні, жительці м. 

Бережани, вул. _______ дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 605 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Хатки, 25 в м. Бережани. 

2017_75_Продовжити терміном до 01.07.2017 дію п.2 рішення сесії міської ради № 308 

від 27.07.2016 року щодо надання гр. _______ Марії Кирилівні, жительці м. 

Бережани, вул. _______дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 268 

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

2017_76_Надати гр. _______ Ользі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

власності земельної ділянки площею 759 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Степана Бандери, 43/2 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_77_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 250 від 16 червня 2016 року п.9. 

скасувати та викласти в такій редакції: 

«9. Надати гр. _______ Марії Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення права власності земельної ділянки площею 345 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Червона, 

14 в м. Бережани. 

9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року.» 



 
 

2017_78_Надати гр. _______ Івану Яковичу, жителю м. Бережани, вул. _______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 791 кв. м для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Молодіжна, 

14 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_79_Надати гр. _______ Михайлу Івановичу, жительці м. Бережани, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 100 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 1 по вул. Корольова, 3«а» в 

м. Бережани. 

1.1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_80_Надати гр. _______ Марії Романівні, жительці м. Бережани, вул. _______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 350 кв. м для ведення садівництва по вул. 

Січових Стрільців в м. Бережани. 

1.1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_81_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 412 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 017 _______ гр. _______ Андрію 

Петровичу в м. Бережани по вул. Л.Українки, 4.  

1.1. Передати гр. _______ Андрію Петровичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 412 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул. Л.Українки,4. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Андрію Петровичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_82_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 966 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 010 _______ гр. _______ Ярославі 

Семенівні по вул. Комарова, 36 в м. Бережани.  



 
 

1.1. Передати гр. _______ Ярославі Семенівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 966 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

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

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Ярославі Семенівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_83_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 6120410100 04 014 _______ гр. _______ Ганні Іванівні 

та _______ Володимиру Романовичу по вул. Тернопільська, 66 в м. 

Бережани.  

1.1. Передати гр. _______ Ганні Іванівні жительці м. Бережани, вул. _______ 

та гр. _______ Володимиру Романовичу, жителю м. Тернопіль, вул. 

_______ безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська, 66 в 

м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. гр. _______ Ганні Іванівні та _______ Володимиру Романовичу 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_84_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 6120410100 04 014 _______ гр. _______ Ганні Іванівні 

по вул. Тернопільська в м. Бережани.  

1.1. Передати гр. _______ Ганні Іванівні жительці м. Бережани, вул. _______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Тернопільська в м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. гр. _______ Ганні Іванівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_85_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 6120410100 04 014 _______ гр. _______ Володимиру 

Романовичу по вул. Тернопільська в м. Бережани.  



 
 

1.1. Передати гр. _______ Володимиру Романовичу, жителю м. Тернопіль, 

вул. _______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. 

м. для ведення садівництва по вул. Тернопільська в м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Володимиру Романовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_86_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 682 кв. м. для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100 02 003 _______ гр. _______ Ярославу 

Васильовичу в садовому товаристві «Меридіан» в с. Лісники.  

1.1. Передати гр. _______ Ярославу Васильовичу, жителю м. Бережани, 

вул. _______ безоплатно у власність земельну ділянку №36 площею 

682 кв. м. для ведення садівництва в садовому товаристві «Меридіан» 

с. Лісники. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Ярославу Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_87_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 6120410100 04 007 _______ гр. _______ Світлані 

Миколаївні та гр. _______ Андрію Степановичу по вул. Рогатинська, 64 в м. 

Бережани.  

1.1. Передати гр. _______ Світлані Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ та гр. _______ Андрію Степановичу жителю м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. Рогатинська, 64 в 

м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Світлані Миколаївні та гр. Криницькому Андрію 

Степановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_88_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 458 кв. м. для ведення 

городництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100 04 007 _______ гр. _______ Андрію 

Степановичу по вул. Рогатинська в м. Бережани.  



 
 

1.1. Надати гр. _______ Андрію Степановичу жителю м. Бережани, вул. 

_______ в оренду терміном до 01.02.2022 року земельну ділянку 

площею 458 кв. м. для ведення городництва по вул. Рогатинська в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

1.3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_89_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 20 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

017 _______ гр. _______ Миколі Йосиповичу в м. Бережани по вул. _______.  

1.1. Передати гр. _______ Миколі Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу №20 в м. Бережани по 

вул. Л.Українки, 16«з». 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Миколі Йосиповичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_90_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 9 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

017 _______ гр. _______ Ігорю Васильовичу в м. Бережани по вул. 

Л.Українки, 16«з».  

1.1. Передати гр. _______ Ігорю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 9 в м. Бережани по вул. 

Л.Українки, 16«з». 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Турчину Ігорю Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_91_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 10 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

017 _______ гр. _______ Степану Івановичу в м. Бережани по вул. 

Л.Українки, 16«з».  

1.1. Передати гр. _______ Степану Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 кв. м. для 



 
 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 10 в м. Бережани по 

вул. Л.Українки, 16«з». 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Степану Івановичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_92_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 36 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 16 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

017 _______ гр. _______ Галині Павлівні в м. Бережани по вул. Л.Українки, 

16«з».  

1.1. Передати гр _______ Галині Павлівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 36 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № 16 в м. Бережани по 

вул. Л.Українки, 16«з». 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Галині Павлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_93_Продовжити терміном до 01.01.2018 року гр. _______ Ярославу Миколайовичу, 

жителю м. Бережани, вул. _______ оренду умовної частки земельної ділянки 

площею 18,0 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення, 

перукарні «ЮліТа» по вул. Вірменська, 2/18 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2017 року. 

2017_94_Продовжити терміном до 01.01.2018 року гр. _______ Любові Олександрівні та 

гр. _______ Ларисі Анатоліївні, жителям м. Бережани, вул. _______ оренду 

умовної частки земельної ділянки площею 141,0 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення, ресторану «Анатоль» по пл. Ринок, 6, 7 в м. 

Бережани. 

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

земельної ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2017 року. 

2017_95_Продовжити терміном до 01.01.2018 року гр. _______ Василю Орестовичу, 

жителю м. Бережани, вул. _______ оренду умовної частки земельної ділянки 

площею 23,2 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення, 

магазину «Товтри» по пл. Ринок, 9/10 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 



 
 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2017 року. 

2017_96_Надати терміном до 01.01.2018 року гр. _______ Роману Федоровичу, жителю м. 

Бережани, вул. _______ в оренду умовну частку земельної ділянки площею 

44,0 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення, по вул. 

Чорновола, 19 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2017 року. 

2017_97_Надати терміном до 01.01.2018 року гр. _______ Нелі Володимирівні, жительці 

м. Бережани, вул. _______ в оренду умовну частку земельної ділянки 

площею 37,0 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення, по пл. 

Ринок, 8 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2017 року. 

2017_98-102_Відмовити громадянам (згідно списку) у наданні земельних ділянок для 

будівництва авто гаражів по вул. Тепла та вул. Л. Українки у зв’язку з 

прийнятим рішенням сесії міської ради № 448 від 23 грудня 2016 року. 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1. _______ Світлана Миколаївна  

2. _______ Олег Іванович  

3. _______ Володимир Ігорович  

4. _______ Юрій Іванович  

5. _______ Віталій Іванович  

2017_103_Відмовити гр. _______ Надії Михайлівні, жительці с. _______, Бережанського 

району у наданні дозволу на поділ  орендованої земельної ділянки, 

загальною площею 78 кв. м. на  дві земельних ділянки, у зв’язку із 

закінченням терміну оренди. 

2.  Припинити гр. _______ Надії Михайлівні, жительці с. _______, 

Бережанського району право оренди  земельної ділянки площею 78 кв. м. 

наданої для реконструкції автобусної зупинки з прибудовою торгового 

павільйону по вул. Л.Українки у зв’язку із  закінченням терміну  договору 

оренди  та  використанням земельної ділянки за цільовим призначенням та 

зверненням жителів будинку № --- по вул. Л.Українки. 

3. Дану земельну ділянку перевести до земель міста  не наданих у власність 

чи користування. 

2017_104_Продовжити терміном до 01.02.2018 року гр. _______ Василю Орестовичу, 

жителю м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 600 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. О.Кобилянської. 

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. 

2017_105_Продовжити терміном до 01.02.2018 року гр. _______ Володимиру 

Богдановичу, жителю с. _______, Бережанського району оренду земельної 

ділянки площею 700 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Депутатська. 

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. 

2017_106_Надати терміном до 01.02..2018 року гр. _______ Марії Володимирівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______ в оренду земельну ділянку площею 24 

кв. м. для встановлення тимчасового металічного ат гаражу по вул. 

Л.Українки, 16«а». 

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. 

2017_107_Затвердити детальний план території, площею 0,12 га по вул. Замость, 6«г» в 

м. Бережани у зв’язку із зміною цільового призначення земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації основних та допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної та іншої промисловості. 

2. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

містобудування, екології та надзвичайних ситуацій. 

2017_108_Надати гр. _______ Катерині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

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. Степана Бандери, 41«б» в м. Бережани. 

1.1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_109_Надати гр. _______ Катерині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 163 кв. м для 

ведення садівництва по вул. Степана Бандери в м. Бережани. 

1.1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_110_Продовжити терміном до 01.12.2017 року термін дії п.5.1 рішення сесії міської 

ради № 1163 від 22.10.2010 року щодо надання Бучацькій ОДПІ дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки площею 0,16 га для будівництва приміщення 



 
 

Бережанського відділення Бучацькій ОДПІ в м. Бережани по вул. 

Шевченка. 

2017_111_Відмовити гр. _______ Ярославу Іллічу, жителю м. Бережани, вул. _______ у 

наданні земельної ділянки для будівництва автогаражу по вул. Січових 

Стрільців (біля будинку №13) у зв’язку з наявністю об’єкту нерухомості на 

даній земельній ділянці. 

2017_112_ У зв’язку з відсутністю містобудівної документації (детального плану 

території) на земельні ділянки для будівництва індивідуальних автогаражів 

по вул. Тепла та вул. Л. Українки в м. Бережани, надати дозвіл 

виконавчому комітету міської ради на розробку детального плану території 

вищевказаної земельної ділянки. 

1.1. До розробки детального плану приступити після проведення, 

відповідно до чинного законодавства, громадських слухань по даному 

питанню. 

2017_113_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. 

1. 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). 

2. Рекомендувати Відділу Держгеокадастру у Бережанському районі при 

розподілі земельних ділянок в урочищі «Жорнисько» дотримуватись 

наступних критеріїв: 

3.1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання 

заяви учасниками АТО на погодження виділення відповідних 

земельних ділянок. 

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в 

Відділ Держгеокадастру в Бережанському районі з метою подальшого 

надання земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

 

Список 

 громадян м. Бережани, яким  погоджено  надання  

 земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 
№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 
Контактний 

телефон 

1. _______ Віктор Васильович м. Київ, пр.-т. _______ _______ 

 

2017_114_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Старий замок» м. Бережани, 

вул. Замкова,2 земельної ділянки площею 1618 кв. м. для будівництва та 



 
 

обслуговування житлового будинку по вул.Замкова,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 

1.2. Надати ОСББ ««Старий замок» м. Бережани, вул. Замкова,2 у 

власність земельну ділянку площею 1618 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Замкова, 2 в м. Бережани 

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

багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер 

6120410100 04 005 0542 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. 

2017_115_Продовжити терміном до 01.02.2022 року   релігійній громаді « Згромадження 

Братів Милосердя Української Греко – Католицької Церкви» термін 

оренди земельної ділянки площею  3,8314 кв м  наданої для  будівництва 

та обслуговування  будівель та споруд в с.Рай, вул. Раївська,67 

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

оцінки ( 1993860,0) земельної ділянки. 

2017_116_Надати гр. _______ Володимиру Зіновійовичу, жителю с.Рай,  вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою,  для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1916 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Польова бічна,1 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_117_Надати гр. _______ Володимиру Зіновійовичу, жителю с. Рай, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою,  для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 2000 кв. м для 

ведення особистого селянського господарства. 

2.1Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2017 року. 

2017_118_Погодити терміном до 01.03.2018 року гр. _______ Івану Ізидоровичу, жителю 

м. Бережани, вул. _______ надання в оренду земельної ділянки площею 

1000 кв. м. для ведення городництва в урочищі «За Мікроном». 

2017_119_Погодити терміном до 01.03.2018 року гр. _______ Юрію Остаповичу, жителю 

м. Бережани, вул. _______ надання в оренду земельної ділянки площею 

1000 кв. м. для ведення городництва в урочищі «За Мікроном». 

2017_120_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 691 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 



 
 

кадастровим номером 6120410100 04 008 0427 гр. _______ Володимиру 

Михайловичу в м. Бережани по вул. Західна, 24.  

1.1. Передати гр. _______ Володимиру Михайловичу, жителю м. Бережани, 

вул. _______ безоплатно у  власність земельну ділянку площею 619 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. Західна, 24. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Володимиру Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_121_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 133 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 6120410100 

02 002 0451 гр. _______ Світлані Михайлівні в с. Лісники.  

1.1. Передати гр. _______ Світлані Михайлівні, жительці с. Лісники,  вул. 

_______ безоплатно у  власність земельну ділянку площею 133 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. _______ Світлані Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_122_Попередньо погодити місце розташування тимчасової споруди та надання у 

сервітутне користування земельної ділянки орієнтовною площею до 30 кв. 

м для встановлення та обслуговування торгового павільйону по вул. 

Лепких в м. Бережани,  гр. _______ Ользі Миронівні, жительці м. Бережани, 

вул. _______ з умовою обов’язкового попереднього погодження проекту 

споруду відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства міської ради. 

1.1. Зобов’язати гр. _______ Ольгу Миронівну, виготовити паспорт 

прив’язки тимчасової споруди з відображенням благоустрою 

прилеглої території  

2017_123_Продовжити терміном до 01.01.2018 року гр. _______ Володимиру 

Миколайовичу, жителю с. _______, Бережанського району оренду умовної 

частки земельної ділянки площею 38,0 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення по пл.. Ринок, 9 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2017 року. 

2017_124_Продовжити терміном до 01.02.2018 року гр. _______ Вірі Михайлівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 400 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Шептицького. 



 
 

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. 

2017_125_Продовжити терміном до 01.02.2018 року гр. _______ Ганні Василівні, жительці 

м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 262 кв. м. для 

ведення городництва в м. Бережани по вул. Депутатська. 

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. 

2017_126_Продовжити терміном до 01.02.2018 року гр. _______ Надії Дмитрівні, жительці 

м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 500 кв. м. для 

ведення городництва в м. Бережани по вул. О. Кобилянської. 

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. 

2017_126_Продовжити терміном до 01.02.2018 року гр. _______ Людмилі Петрівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 121 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

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. 

2017_127_Внести зміни в п.6 Напрями діяльності та заходи Програми, а саме викласти в 

новій редакції пункти 1.1, 2.1, 3.3, 8.1, 8.2. 8.3, 8.4. (додається). 

..



 
 

Перелік завдань і заходів Програми 
№ 

з/п 

Назва напрямку діяльності Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн. у тому числі: 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Відродження національно-

патріотичного виховання, 

утвердження громадської свідомості і 

активної позиції молоді 

1.1. Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків 

громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, 

проведення міських та участь в обласних і Всеукраїнських військово-

патріотичних заходах, іграх, вишколах. 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради, молодіжні 

громадські організації 

міський 

бюджет 
1,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

інші джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

2 Популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу життя 

та культури здоров’я серед молоді 

2.1. Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед 

молоді, в т.ч. розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів 

з питань популяризації здорового способу життя, проведення соціальних 

акцій, шкільних і міських та участь в обласних зборах-змаганнях юних 

рятувальників «Школа безпеки». 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 
1,5 4,0 5,0 6,0 7,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

3 Набуття молодими людьми знань, 

навичок та інших компетентностей 

поза системою освіти (розвиток 

неформальної освіти) 

3.3. Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації 

навчальних та наметових таборів, включаючи їх разове облаштування, 

без створення стаціонарних закладів, у т.ч. проведення пластових таборів 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 
2,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

8 Створення умов для інтелектуаль-

ного самовдоско-налення молоді, 

творчого розвитку особистості 

8.1. Проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на 

підтримку талановитої та обдарованої молоді 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 
2,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

8.2. Проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та інших заходів з нагоди відзначення 

державних і релігійних свят, визначних і пам’ятних дат 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 
10,0 40,0 40,0 50,0 50,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

8.3. Забезпечення участі молоді міста в обласних,  Всеукраїнських та 

Міжнародних молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та інших заходах 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради, 

молодіжні громадські 

організації 

міський 

бюджет 
5,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

8.4. Виплата стипендій міської ради обдарованій молоді міста згідно 

положення 

2016-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради, виконавчий 

комітет міської ради 

міський 

бюджет 
3,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

 

Секретар міської ради          Гончар П.В.



2017_128_Надати дозвіл Бережанському МКП «Господар» на зняття з балансу житлової 

квартири по вул. С.Стрільців,63/16 в м. Бережани, співвласниками якої є: 

Сівко Р.Й., Сівко Г.І., Сівко І.Р., Сівко Т.Р., Сівко Р.Р. 

2. Директору Бережанського МКП «Господар» підготувати необхідні 

документи щодо знання з балансу житлової квартири по вул. 

С.Стрільців,63/16 в м. Бережани та передачі її ТСББ «Оберіг» у 

відповідності до вимог чинного законодавства України. 

2017_129_Розірвати договір оренди №32 від 08.07.2016року нежитлових приміщення 

громадської вбиральні в м. Бережани по вул. Привокзальна загальною 

площею 52,1 кв. м. із МПП «Фенікс» за згодою сторін з 01.03.2017року . 

2. Розірвати договір оренди №31 від 08.07.2016року нежитлових приміщення 

громадської вбиральні в м. Бережани по вул. Міцкевича, загальною 

площею 60 кв. м. із МПП «Фенікс» за згодою сторін з 01.03.2017року. 

3. Приміщення громадських вбиралень по вул. Міцкевича та по вул. 

Привокзальна в м. Бережани по акту передати в Бережанське міське 

комунальне підприємство «Благоустрій». 

4. Директору Бережанського міського комунального підприємства 

«Благоустрій» забезпечити безперебійну роботу громадських вбиралень 

по вул. Міцкевича та по вул. Привокзальна в м. Бережани 

2017_130_Звільнити землі Міністерства оборони України, що безпосередньо 

використовуються для обслуговування військової частини А-1461 та 

військової частини А-3200 від сплати земельного податку. 

2017_131_Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.01.2017 року до 31.06.2017 

року: 

1.1. гр. _______ Володимира Ярославовича, жителя м. Бережани, вул. 

_______, за відвідування його дочки _______ Юлії Володимирівни, 

09.09.2011 року народження дошкільного навчального закладу 

«Ромашка»; 

2017_132_Звільнити в 50% розмірі, з 01.03.2017 року до 31.06.2017 року, _______ Василя 

Степановича, жителя с. Рай, вул. _______ від плати за харчування його 

дочки _______ Адріани Василівни, 16.01.2003 року народження в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. 

2017_133_Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 «Про методику 

розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна». 

2. Невідкладно надіслати звернення Прем’єр-міністру України В. Гройсману. 

2017_134_Затвердити Програму надання шефської допомоги військовим частинам А-

3200, А-1461 на 2017 рік (далі – Програма)  

2. Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансування видатків 

на виконання заходів Програми у міському бюджеті. 

 
 

ПРОГРАМА  

надання шефської допомоги військовим частинам 

 А - 3200, А - 1461 на 2017 рік 

( далі - Програма)  

 



 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Бережанська міська рада  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

( зі змінами і доповненнями), 

Указ президента України «Про шефську допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України» від 11.02.2016 № 

44/2016 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01 березня 2016 року «Про здійснення 

шефства над військовими частинами області» (із 

змінами розпорядження голови Тернопільської ОДА 

від 20 вересня 2016 року № 539-од) 

3. Розробник Програми відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

4. Співрозробники Програми командування військових частин Військові частини А- 

3200, А-1461. 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Бережанська міська рада 

6. Учасники Програми відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи, 

командування військової частини А 3200, 

командування військової частини А 1461.  

7. Термін реалізації Програми 2017 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

150,0 тисяч гривень 

9.1. коштів міського бюджету 150,0 тисяч гривень 

9.2. коштів інших джерел - 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

У зв’язку із агресією Російської Федерації на частині територій Донецької і 

Луганської областей України, створенням незаконних збройних формувань проросійського 

спрямування, за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації 

відбуваються бойові дії та загроза захоплення іншої території України.  

Продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні військових части 

Збройних Сил України та інших військових формувань. 

У зв’язку з недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету України є 

потреба у здійсненні додаткового фінансування матеріальних та побутових потреб 

військових частин з міського бюджету. 

Для надання всебічної допомоги з придбання необхідного майна для військових 

частин, підрозділи яких беруть участь у захисті суверенітету нашої держави та виконують 

бойові завдання в східних районах Донецької і Луганської областях у відповідності до 

Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року 

№ 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України» розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 01 березня 2016 року «Про здійснення шефства 



 

над військовими частинами області» (із змінами від 20 вересня 2016 року № 539-од) 

розроблена Програма надання шефської допомоги військовим частинам А - 3200, А - 1461 на 

2017 рік. 

3. Визначення мети Програми 
Метою Програми є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та 

матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин А-1461, А-3200 Збройних 

Сил України, предметами спорядження, засобами захисту, зв’язку, пально-мастильними 

матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельних матеріалів, 

електрообладнання та санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами 

до автомобільної техніки, забезпечення підтримання боєготовності та ефективного 

виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем надання шефської допомоги та 

матеріально-технічного забезпечення військових частин засобами захисту, зв’язку, пально-

мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельних матеріалів, 

електрообладнання та санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами 

до автомобільної техніки 

Програми дасть можливість виконання вимог Указу Президента України від 11 

лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України» шефської 

допомоги та матеріально-технічного забезпечення військових частин.  

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017 року. 

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей міського 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

Ресурсне забезпечення Програми 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

(тис. грн.) 

У тому числі (тис. грн.) 

у 2017 році: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Міський бюджет 150 - 50 50 50 

В т.ч.: - А - 1461 75 - 25 25 25 

 - А - 3200 75 - 25 25 25 

Інші джерела - -  - - 

Всього 150 - 50 50 50 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

Піднесення підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності військових 

частин, сприяння у забезпеченні їх пально-мастильними матеріалами, запасними частинами 

для автомобільної техніки, інструментами для ремонту техніки, придбання будівельних 

матеріалів, покращення житлових умов військовослужбовців строкової служби, 

налагодження ефективного співробітництва, військово-патріотичного виховання молоді та її 

підготовки до виконання військового обов'язку.  

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координація та контроль за виконанням Програми покладається на фінансове 

управління, відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами Бережанської міської ради та командування військових частин.  

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється відповідно до законодавства. 

Виконавці Програми щороку до 20 липня 2017 року та до 20 січня 2018 року надають 

до міської ради інформацію про виконання заходів Програми. 

 

Секретар міської ради      П.В. Гончар 



 

6. Напрями діяльності та заходи Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 3200, А 1461 Збройних Сил України 

на 2017 рік  

 

№ 

з/п 

Перелік 

заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуванн

я 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансуван-

ня, тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Придбання будівельних 

матеріалів, засобів захисту, 

зв’язку, пально-мастильних 

матеріалів, резервних джерел 

електроживлення, будівельних 

матеріалів, електрообладнання, 

інструментів, запасних частин 

до автомобільної техніки 

2017 рік Бережанська 

міська рада, 

військові 

частини 

Збройних Сил 

України  

 

А1461,  

 

 

А-3200  

 

Міській 

бюджет 

150  

 

 

 

 

 

75 

 

 

75 

Поповнення матеріальних 

засобів, пально-мастильних 

матеріалів, запасних частин для 

автомобільної техніки та 

інструментів водія 

Придбання будівельних 

матеріалів для здійснення 

заходів поточного ремонту 

адміністративних будівель, 

житлових приміщень 

військовослужбовців строкової 

служби, ангарів зберігання 

військової техніки. 



 

2017_135_«Положення про надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків садибного типу на території 

Бережанської міської ради» затверджене рішенням сесії міської ради 1095 

від 10.02.2015 року скасувати та викласти в новій редакції (додаток 1). 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків садибного типу та автогаражів на території Бережанської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення „Про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків садибного типу та автогаражів на території Бережанської міської 

ради " (надалі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, 

Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», ЗУ «Про оцінку земель», ЗУ «Про оренду землі», ЗУ «Про статус та 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ЗУ 

«Про соціальний захист дітей війни», ЗУ «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» 

1.2 Це Положення визначає порядок надання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків садибного типу та автогаражів на території 

Бережанської міської ради шляхом організації та проведення конкурсів з набуття права 

оренди земельних ділянок, які належать до комунальної власності м. Бережани (надалі 

– земельні ділянки) громадянами для здійснення індивідуального житлового 

будівництва та будівництва автогаражів за виключенням земельних ділянок 

передбачених рішенням сесії міської ради для виділення членам сімей загиблих та 

учасникам антитериростичої операції у зв’язку з їх вкладом в захист незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України. 

1.3 Організатором проведення конкурсу з набуття права оренди земельних ділянок є 

виконавчий комітет Бережанської міської ради. 

1.4. Оренда земельних ділянок проводиться з метою ефективного використання 

земельного фонду міста та залучення додаткових коштів у міський бюджет міста 

Бережани, реалізації жителями міста права на одержання земельних ділянок у власність 

на пільгових та загальних підставах. 

Земельні ділянки надаються в користування на конкурентних засадах. 

До пільгових категорій населення щодо надання земельної ділянки в оренду для 

будівництва житла відносяться: 

 особи, які по закону «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» віднесені до категорії 1, якщо вони потребують 

поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку; 

 особи, які евакуйовані або відселені із території, забрудненої внаслідок аварії на 

ЧАЕС, якщо вони потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку; 

 ветерани праці, якщо вони потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку; 

 військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років, які 

потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку; 

 випускники державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена 

підприємствами, установами, організаціями, яким надається робота за фахом на період 

не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у віці до 35 

років, які працюють у бюджетній або соціальній сферах безстроково або за строковим 



 

контрактом на термін не менший ніж 5 років, які не мають власного житла та 

перебувають на квартирному обліку; 

 багатодітні сім`ї; 

 сім`ї, в яких вік одного з подружжя не більше 35 років, які не мають власного житла 

та перебувають на квартирному обліку; 

 неповні сім`ї, що виховують одного або кількох дітей, які не мають власного житла та 

перебувають на квартирному обліку; 

 працівники бюджетної сфери, які не мають власного житла та перебувають на 

квартирному обліку; 

 які мають статус «Дитина війни»; 

 попередні землекористувачі земельних ділянок, в урочищі де надаються земельні 

ділянки; 

 учасники та сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції. 

До пільгових категорій населення щодо надання земельної ділянки в оренду для 

будівництва автогаражів відносяться: 

 особи, які по закону «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», вразі наявності в заявника або в одного з 

подружжя автотранспорту та відсутності у власності чи користуванні автогаража; 

 особи, які евакуйовані або відселені із території, забрудненої внаслідок аварії на 

ЧАЕС, вразі наявності в заявника або в одного з подружжя автотранспорту та 

відсутності у власності чи користуванні автогаража;; 

 ветерани праці, вразі наявності в заявника або в одного з подружжя автотранспорту та 

відсутності у власності чи користуванні автогаража;; 

 військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років, вразі 

наявності в заявника або в одного з подружжя автотранспорту та відсутності у 

власності чи користуванні автогаража;; 

 багатодітні сім`ї, вразі наявності в заявника або в одного з подружжя автотранспорту 

та відсутності у власності чи користуванні автогаража;; 

 «Почесні громадяни міста», вразі наявності в заявника або в одного з подружжя 

автотранспорту та відсутності у власності чи користуванні автогаража;; 

 учасники та сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції, вразі наявності в 

заявника або в одного з подружжя автотранспорту та відсутності у власності чи 

користуванні автогаража. 

 

1.5. В разі надходження однієї заяви, за рішенням конкурсної комісії, земельна ділянка 

виділяється заявнику. 

1.6. Земельні ділянки, які підлягають передачі в оренду шляхом конкурсу, можуть мати 

правові обмеження. 

1.6.1. Земельні ділянки надаються в оренду для будівництва автогаражів за територіальним 

принципом. В перешу чергу земельні ділянки для будівництва автогаражів надаються 

жителям, які проживають територіально найближче до масиву забудови, володіють 

автотранспортом особисто або такий автотранспорт перебуває у власності одного з 

подружжя заявника та не мають у власності чи користуванні особисто чи в одного з 

подружжя іншого автогаражу. 

1.7. Набуття права оренди земельної ділянки шляхом конкурсу полягає у передачі права 

оренди на земельну ділянку учаснику конкурсу, який запропонував найвищу орендну 

плату та найкращі, у порівнянні з іншими учасниками пропозиції. 

1.8. Виконавчий комітет Бережанської міської ради готує перелік земельних ділянок 

призначених для передачі в оренду на конкурсах, який затверджується рішенням сесії 

міської ради. Пільговим категоріям населення виділяється не більше, ніж 50 відсотків 

конкурсних земельних ділянок. 



 

 

2. Склад та затвердження конкурсних умов 

2.1. Конкурсні умови складають невід'ємну частину офіційної інформації про проведення 

земельного конкурсу і є обов'язковими до виконання переможцем конкурсу щодо 

відповідної земельної ділянки. 

2.2. Складовими конкурсних умов є : 

2.2.1. Початковий розмір орендної плати. 

2.2.2. Цільове призначення земельної ділянки. 

2.2.3. Містобудівельні, архітектурні, ландшафтні вимоги, щодо благоустрою території, 

проведенню (заміні) інженерних мереж, будівництву (розвитку) транспортних 

розв'язок, об'єктів соціальної інфраструктури та термін їх виконання, (тощо). 

2.2.4. Максимальний термін оренди земельної ділянки, яка надається для здійснення 

будівництва – не більше 5 років. 

2.3. Конкурсні умови приймаються рішенням сесії міської ради за поданням 

виконавчого комітету Бережанської міської ради. 

2.4. Учасник конкурсу може взяти на себе перед Бережанською міською радою та/або 

третіми особами в добровільному порядку інші зобов'язання (в тому числі 

інвестиційного характеру), які він готовий виконати у випадку його перемоги на 

конкурсі. 

 

3. Інформація про земельні ділянки, що підлягають передачі в оренду 

шляхом конкурсу 

3.1. Зміст інформаційного повідомлення про земельні ділянки, що підлягають передачі в 

оренду на конкурсі, затверджується рішенням виконавчого комітету Бережанської 

міської ради, виходячи з вимог Земельного кодексу України. 

3.2. Інформаційне повідомлення про початок конкурсу, щодо передачі земельних ділянок в 

оренду, оприлюднюється в друкованих ЗМІ не раніше ніж 30 днів до його проведення і 

містить такі відомості: 

3.2.1. Місцезнаходження, цільове призначення, площа та граничний термін забудови 

земельної ділянки. 

3.2.2. Початковий розмір орендної плати; 

3.2.3. Розмір реєстраційного внеску; 

3.2.4. Розмір гарантійного внеску;  

3.2.5. Кінцевий термін прийняття заяви на участь у конкурсі; 

3.2.6. Час та місце особистого ознайомлення з документацією на земельні ділянки; 

3.2.7. Час та місце проведення конкурсу; 

3.2.8. Адреса, номер телефону, час роботи відповідальної особи за організацію та 

проведення конкурсу; 

3.2.9. Для якої категорії громадян виділяється земельна ділянка (на загальних підставах 

або для пільгових категорій населення). 

3.2.10. Іншу інформацію, яку визначає організатор конкурсу. 

3.3. З моменту опублікування інформаційного повідомлення організатор конкурсу надає 

можливість попередньо ознайомитись з земельними ділянками всім фізичним особам, 

які виявили бажання взяти участь у конкурсі. 

 

4. Умови участі в конкурсі 

4.1. Для участі в конкурсі учасники сплачують встановлений організатором конкурсу 

реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а також гарантійний внесок у розмірі 10 

відсотків від пропонуємого учасником конкурсу річного розміру орендної плати за 

земельну ділянку. Зазначені грошові кошти вносяться учасником конкурсу шляхом 

безготівкового перерахування на вказаний в оголошенні розрахунковий рахунок.  



 

4.1.1. Кожен учасник конкурсу може отримати в оренду, як переможець, лише одну земельну 

ділянку для кожного виду призначення окремо. 

4.2. Переможцю, який отримав право оренди земельної ділянки, гарантований внесок 

зараховується при поточних розрахунках за орендовану ділянку. 

4.3. Громадянин, який бажає зареєструватись як учасник конкурсу, повинен подати до 

виконавчого комітету Бережанської міської ради  наступні документи: 

4.3.1. Заяву на участь у конкурсі - 1 примірник відповідно до Додатку №1; 

4.3.2. Запечатаний та завірений учасником конкурсу конверт з конкурсними 

пропозиціями, відповідно до інформаційного повідомлення про проведення 

конкурсу. 

4.4. У випадку відмови у прийнятті документів для участі у конкурсі заявнику надається 

аргументована письмова відповідь протягом трьох робочих днів. 

4.5. Довідку з управління Держземагенства в Бережанському районі про відсутність 

земельної ділянки за даним цільовим призначенням; 

4.6. Копію паспорта; 

4.7. Документ, який підтверджує переважне право громадян на надання земельної ділянки 

(за наявності); 

4.8. Платіжні документи; 

4.9.  Довідка з уповноваженого органу щодо наявності чи відсутності у заявника на праві 

приватої власності житла; 

4.10. Прийняття заяв на участь у конкурсі завершується за два дні до дня проведення 

конкурсу. 

 

5. Порядок проведення конкурсу 

5.1. Конкурс проводиться комісією з питань оренди земельних ділянок (надалі – Комісія). 

Склад Комісії затверджується рішенням Бережанської міської ради. 

5.2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж дві 

третини від затвердженого кількісного складу конкурсної комісії. 

5.3. Рішення з приводу проведення земельного конкурсу, Комісія приймає відкритим 

голосуванням більшістю голосів, кожен член Комісії має один голос. 

5.4. Перед початком проведення конкурсу по кожній окремій земельній ділянці голова 

Комісії, його заступник або секретар Комісії інформують членів Комісії про кількісний 

склад учасників та виконання ними всіх необхідних умов, передбачених для участі у 

конкурсі. 

5.5. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться Комісією в присутності 

учасників конкурсу (за бажанням). 

5.6. Після відкриття конкурсних конвертів конкурсні пропозиції учасників конкурсу 

доводяться до відома Комісії, після чого конкурсанти залишають Комісію для 

обговорення. 

5.7. Кожен член комісії має право під час обговорення висловити свою думку щодо 

зобов'язань учасників конкурсу, визначених у конкурсних пропозиціях, а також 

запропонувати одну кандидатуру переможця конкурсу. 

5.8. У випадку, коли в результаті голосування два або більше учасників конкурсу набрали 

однакову максимальну кількість голосів, Комісія, приймає рішення про проведення 

другого туру конкурсу. 

5.9. Результати конкурсу доводяться Бережанською міською радою до відома всіх 

учасників конкурсу. 

5.10.  Другий тур конкурсу з набуття права оренди земельної ділянки проводиться не 

пізніше 14 календарних днів з дня проведення першого туру. 

5.11.  До другого туру допускаються лише ті учасники конкурсу, які набрали однакову 

максимальну кількість голосів. 



 

5.12.  У другому турі конкурсу допущені учасники можуть доповнити свої конкурсні 

пропозиції і подати їх не пізніше ніж 3 (три) робочі дні до дня проведення другого туру 

конкурсу в запечатаному конверті. 

5.13.  Другий тур конкурсу проводиться за процедурою, аналогічною першому туру. 

5.14.  Результати роботи Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма 

членами конкурсної Комісії, що були присутні на її засіданні. 

5.15.  У протоколі рішення Комісії по кожній земельній дідянці окремо визначаються: 

прізвище, ім'я, по-батькові, учасників конкурсу, запропоновані ними: річні розміри 

орендної плати за земельну ділянку, зобов'язання щодо виконання конкурсних умов та 

інші зобов'язання учасників конкурсу. 

5.16.  Протокол конкурсної комісії затверджується рішенням сесії Бережанської міської 

ради Тернопільської області. 

5.17.  Термін зберігання документації з проведення конкурсу в Бережанській міській раді - 

до моменту передачі земельної ділянки у власність забудовнику, після чого матеріали 

передаються в архів. 

 

6. Порядок укладання договорів оренди земельних ділянок та проведення 

розрахунків 

6.1 Після завершення земельного конкурсу кожен учасник конкурсу отримує витяг з 

протоколу засідання комісії. 

6.2. Протокол засідання конкурсної комісії, затверджений сесією Бережанської міської 

ради, є підставою для розробки документації з землеустрою щодо передачі її в оренду. 

Термін розробки документації по землевідведенню не повинен перевищувати один рік. 

6.3 Після надання переможцем конкурсу документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду до Бережанської міської ради, у встановлений 

законодавством термін приймається рішення сесії Бережанської міської ради про 

передачу в оренду земельної ділянки. 

6.4. Після прийняття сесією даного рішення підписується договір оренди земельної ділянки. 

6.5. Якщо переможець конкурсу протягом місяця відмовляється за будь-яких обставин від 

отримання протоколу або від укладання договору оренди земельної ділянки, 

гарантійний внесок йому не повертається. Рішенням комісії земельна ділянка може 

бути передана наступному за переможцем конкурсанту, чия пропозиція була 

найбільшою.  

6.6. Гарантійний внесок повертається учасникам які не здобули перемогу в конкурсі 

протягом 30-ти календарних днів після його проведення. Переможцю гарантійний 

внесок зараховується на розрахунковий рахунок за оренду земельної ділянки до 

міського бюджету. 

6.7. Вартість реєстраційного внеску за участь у конкурсі земельної ділянки поверненню не 

підлягають. 

 

7. Порядок розподілу і використання коштів від проведення конкурсів 

7.1. Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок виконавчого комітету Бережанської 

міської ради Тернопільської області від проведення конкурсів виконавчого комітету 

Бережанської міської ради Тернопільської області від реєстраційного внеску учасника 

земельних конкурсів, використовуються для придбання канцелярських товарів та 

оформлення інформаційних стендів міської ради. 

 

8. Порядок та умови передачі земельних ділянок в оренду. 

8.1. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється у строки та на умовах передбачених 

цим Положенням, та умовами конкурсу за актом прийому-передачі. 

8.2. Договір оренди земельної ділянки набуває чинності після його державної реєстрації. 



 

9. Договір оренди земельної ділянки видається уповноваженим органом 

згідно з чинним законодавством України. 

10. Громадяни, які не мають можливості здійснити будівництво з будь-

яких причин, звертаються із заявою про припинення Договору оренди земельної 

ділянки. 

11. Якщо протягом п’яти років з дня укладання договору оренди землі 

замовник не розробив проектно-кошторисну документацію на будівництво 

індивідуального житлового будинку та не розпочав будівництво будинку, договір 

оренди землі не продовжується, а земельна ділянка повертається в розпорядження 

територіальної громади міста та може бути надана іншій особі. 

12. При дотриманні умов договору оренди (зокрема, 

розпочатобудівництво будинку), договір оренди землі продовжується на 

термін,необхідний для завершення будівництва. При цьому термін дії договору 

оренди землі може продовжуватись до введення будинку в експлуатацію. 

13. Набуття земельних ділянок у власність, наданих для 

індивідуального житлового будівництва в користування на умовах оренди, 

можливе за бажанням користувача земельної ділянки після введення в 

експлуатацію житлового будинку відповідно до чинного законодавства 

14. Після розірвання договору оренди, земельна ділянка повторно 

виноситься на конкурс. 

 

Секретар ради        Гончар П.В. 

 

2017_136_Звільнити гр. _______ Романа Ігоровича, жителя м. Бережани вул. _______ від 

сплати  99 % розміру податку з доходу фізичної особи в результаті 

прийняття дарунку в частині, що надходить до міського бюджету.  

2017_137_Внести зміни в рішення сесії міської ради №273 від 30 червня 2016 року «Про 

встановлення ставок земельного податку на території Бережанської міської 

ради на 2017 рік», а саме: 

1.1. Частину «в» підпункт 1.1. пункту 1 скасувати та викласти в такій редакції: 

«в) для комерційної діяльності: 

- за земельні ділянки до 1000 кв. м. у розмірі 3 % від їх нормативної 

грошової оцінки; 

- за земельні ділянки від 1000 кв. м. до 2500 кв. м. у розмірі 1,5 % від їх 

нормативної грошової оцінки; 

- за земельні ділянки від 2500 кв. м. у розмірі 1 % від їх нормативної 

грошової оцінки;» 

1.2. пункт 1 доповнити підпунктом 1.3: 

«1.3.  За земельні ділянки, які використовуються юридичними та 

фізичними особами без правовстановлюючих документів, що посвідчують 

право користування або розпорядження земельної ділянки, за винятком 

випадків передбачених чинним законодавством України у розмірі 3% від їх 

нормативної грошової оцінки» 

2017_138_Внести зміни до міської програми «Ветеран» на 2016-2020 роки, а саме: 

1. У розділі 1 Паспорт Програми: 

1.1. у пункті 9 суму 8241,2 тис. гривень” замінити на суму 8292,2 тис. 

гривень”. 



 

1.2.  у підпункті 2 пункту 9 суму 560,0 тис. гривень” замінити на суму 

611,0 тис. гривень”. 

2. У розділі 4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми:    

2.1. абзац 2 викласти в такій редакції: 

«Забезпечення відшкодування на житлово-комунальні послуги в розмірі 

75%  в межах соціальних норм учасникам бойових дій з числа 

учасників-добровольців антитерористичної операції»; 

2.2. в абзаці  3  суми 8241,2 тис. гривень”, 6000,9 тис. гривень”, 2240,3 тис. 

гривень” замінити відповідно на суми 8292,2 тис. гривень», 6033,9 

тис. гривень»,  2258,3 тис. гривень»; 

2.3. таблицю ,,Ресурсне забезпечення Програми ” викласти в такій 

редакції: 

                                                                                                        тис. гривень  
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми (роки) Усього витрат 

на виконання 

програми  
І етап ІІ етап 

2016 2017 2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів: 1945,3 2016,3 2072,3 2123,3 135 8292,2 

обласний бюджет 1860,3 1900,3 1940,3 1980,3 - 7681,2 

міський бюджет 85 116 132 143 135 611 

3. У розділі 5 Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники:  

- Забезпечити відшкодування на житлово-комунальні послуги в розмірі 

75%  в межах соціальних норм учасникам бойових дій з числа 

учасників-добровольців антитерористичної операції. 

Показник ефективності становитиме 16 тис. грн. для покращення 

матеріального становища однієї сім’ї.  

4. У розділі 6 Напрями діяльності та заходи районної програми ,,Ветеран” на 

2016-2020 роки пункт 2 доповнити підпунктом 7 такого змісту: 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 
діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико-

нання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 
фінансу-

вання В
сь

о
го

 

Орієнтовні обсяги  

фінансування (вартість),  
 тис. гривень, у тому числі: 

Очікува-ний 
результат 

I етап II етап 

2
0
1
5

 р
ік

 

2
0
1
6

 р
ік

 

2
0
1
7

 р
ік

 

2
0
1
8

 р
ік

 

2
0
1
9

 р
ік

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Матеріально

-технічне та 

фінансове 
забезпеченн

я 

 
 

7. .Забезпечити 

відшкодування на 

житлово-комунальні 
послуги учасникам 

бойових дій з числа 

учасників-добровольців 
антитерористичної 

операції. 
 

2016-

2020 

роки 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації, 
виконавчий комітет 

міської ради 

Міський 

бюджет 

51 - -  16  17 18  Забезпечи

ти відшкодування 

на житлово-
комунальні 

послуги 

учасникам 
бойових дій з 

числа учасників-

добровольців 
антитерористично

ї операції. 

Всього по програмі:  

 

2017_139_Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2017 рік 296,0 



 

тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 

01 січня 2017 року. 

2. Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік в сумі 296,0 тис. грн. за рахунок: 

              Збільшення: 
2.1. Бережанська міська рада   132,5 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 132,5 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 132,5 тис. грн. 

 КПК 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в 

установах соціального обслуговування 

 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування ” 

3,5 тис. грн. 

 КПК 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці  

 КПКВ 0113202 „ Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість” 

15,0 тис. грн. 

 КПК 6050 Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства  

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування водопровідно - 

каналізаційного господарства ” 

114,0 тис. грн.. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 107,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 107,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 107,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

82,0 тис. грн. 

 КПК 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні  

 КПКВ 1015011 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015012 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту” 

5,0 тис. грн. 

 КПК 3140  Реалізація державної політики у молодіжній сфері  

 КПКВ 1013143 „ Інші заходи та заклади молодіжної політики” 10,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 6,5 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 6,5 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 6,5 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади 

клубного типу ” 

6,5 тис. грн. 

2.4. Фінансове управління Бережанської міської ради 50,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 50,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 50,0 тис. грн. 



 

 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції  ” 50,0 тис. грн. 

3. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році 

(додаток № 5 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про 

міський бюджет на 2017 рік ”), згідно з додатком № 1. 

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

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році 

(додаток № 7 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про 

міський бюджет на 2017 рік ”), згідно з додатком № 2. 

    

Додаток № 1 

до рішення Бережанської міської ради 

"Про внесення змін до міського бюджету  на 2017 рік"     від         

2017 року №  

Міжбюджетні трансферти  з міського бюджету  місцевим  бюджетам  на 2017 рік 

 
   

  
  

грн. 

Код 

бюджету 

Назва 

місцевого 

бюджету 

адміністратив

но-

територіально

ї одиниці   

Стабілізаційна  

дотація  

Субвенції з міського бюджету 

Субвенція загального 

фонду на: 

Субвенція спеціального 

фонду на: 

    

"Інша 

субвенція" 

 

    

001 

Бережанський 

районний 

бюджет     50000,0       

  Всього 
    50000,0       

 Секретар міської ради 

     
П.В.ГОНЧАР 

 

     

Додаток № 3 

до рішення 

Бережанської міської 

ради "Про внесення 

змін до міського 

бюджету  на 2017 рік"  

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

міського бюджету  у 2017 році 

        

  
 ( грн.) 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету
2
 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету 

Найменування 

згідно з типовою 

відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Найменува

ння 

місцевої 

(регіональн

ої) 

програми 

Загальн

ий фонд 

Спеці

альни

й 

фонд 

Разом 

загальни

й та 

спеціаль

ний 

фонди 

0110000     Бережанська міська рада   15 000,0   15 000,0 

0110000     Бережанська міська рада   15 000,0   15 000,0 

  3200   
Соціальний захист ветеранів 

війни та праці   

15 000,0   15 000,0 



 

0113202 3202 1030 

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям 

інвалідів і ветеранів, діяльність 

яких має соціальну 

спрямованість (091209) 

Міська 

програма 

"Ветеран" 

на 2016-2020 

роки 

15 000,0   15 000,0 

1000000     Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 

  25 000,0   25 000,0 

1010000     Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 

  25 000,0   2 500,0 

  5010   
Проведення спортивної роботи в 

регіоні 

  15 000,0   15 000,0 

1015011 5011 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

Міська 

програма 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту на 

2016-2020 

роки 

10 000,0   10 000,0 

1015012 5012 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту 

Міська 

програма 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту на 

2016-2020 

роки 

5 000,0   5 000,0 

  3140   
  Реалізація державної політики 

у молодіжній сфері 

  10 000,0   10 000,0 

1013143     
КПКВ 1013143 Інші заходи та 

заклади молодіжної політики 

«Молодь. 

Бережани» 

на 2016-2020 

роки 

10 000,0   10 000,0 

      ВСЬОГО   40 000,0   40 000,0 

                Секретар міської ради 

 
П.В.ГОНЧАР 

 

2017_140_ Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2017 рік, укладені між 

Бережанською міською радою та Бережанською районною радою 

(додаються) 

2017_141_Колективну заяву підприємців щодо зменшення розміру ставок єдиного 

податку для фізичних осіб – підприємців взяти до розгляду. 

2. Рекомендувати підприємцям м. Бережани платникам єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців незадоволених розміром ставки податку 

звернутись до 15.03.2017 року до Бережанської міської ради з заявою щодо  

зменшення її розміру з зазначенням конкретного Види економічної 

діяльності, відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності та з 

відповідним економічним обґрунтуванням. 

3. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради до 20.03.2017 року 

опрацювати відповідні звернення та подати свої пропозиції на розгляд 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва. 



 

4. Проект рішення сесії міської ради «Про внесення змін в рішення міської 

ради №270 від 30.06.2016 року «Про затвердження ставок єдиного податку 

для фізичних осіб – підприємців по видах підприємницької діяльності, що 

здійснюються на умовах спрощеної системи оподаткування з 01.01.2017 

року» розглянути на черговому засідання сесії міської ради. 
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