
 

2017_968_Внести зміни і рішення сесії №4 від 27 листопада 2015 року: 

1.1. Виключити в п. 3 з складу постійної комісії міської ради з питань 

приватизації, продажу, оренди землі та природокористування члена 

комісії Мартинишина Михайла Васильовича, в зв’язку з складанням 

ним депутатських повноважень 

1.2. Включити в п. 3 до складу постійної комісії міської ради з питань 

приватизації, продажу, оренди землі та природокористування члена 

комісії Бурдаша Андрія Євгеновича, за усною заявою. 

2017_969_Затвердити договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай » від 

01.11.2017 року №326211 укладений з ПрАТ «Київстар» щодо оренди 

частини даху нежитлового приміщення - адміністративної будівлі 

«Прикарпаття» на пл. Ринок,15 в м. Бережани на термін з 01.11.2017року 

по 28.05.2018 року. 

2. Погодити розмір орендної плати в сумі – 2974 (Дві тисячі дев’ятсот 

сімдесят чотири гривні ) в місяць. 

3. В пункті 2 цифри «01.05.2018р. » замінити на «28.05.2018р.». 

4. Пункт 4 рішення сесії міської ради №731 від 26.10.2017року, - скасувати. 

5. Затвердити договір оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та 

Рай » від 01.11.2017 року №326210 укладений з ПрАТ «Київстар» щодо 

оренди частини споруд міського стадіону по вул. І. Франка, 8 в м. 

Бережани на термін з 01.11.2017 року по 30.03.2019 року. 

6. Погодити розмір орендної плати в сумі – 1505,40 (одна тисяча п’ятсот 

п’ять гривень 40 коп.) в місяць. 

7. Пункт 5 рішення сесії міської ради №730 від 26.10.2017року , - скасувати. 

2017_970_Зняти з розгляду сесії міської ради питання щодо продовження терміну оренди  

ТзОВ «Захід Авто Центр»  земельної ділянки площею 1560 кв. м. для 

будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку з 

офісними приміщеннями в м. Бережани по вул. Івана Франка. 

2. Дане питання винести на розгляд сесії міської ради після представлення 

ТзОВ «Захід Авто Центр» документів  щодо погашення заборгованості та 

довідки з Бережанського відділення Бучацької ГУ ОДПІ щодо відсутності 

заборгованості по сплаті орендної плати. 

2017_971_Надати дозвіл гр. Баран Любові Іванівні та гр. Чайківській Тетяні Іванівні на 

розробку детального плану території земельної ділянки площею – 13445 

кв. м., що знаходяться за адресою: Тернопільська, 10 м. Бережани (в 

межах населеного пункту) з метою зміни цільового призначення земельної 

ділянки з цільовим призначенням для  розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) на цільове 

призначення для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування (03.08). 



2. Визнати гр. Баран Любов Іванівну та гр. Чайківську Тетяну Іванівну 

відповідальними за розроблення та фінансування детального плану 

території. 

3. Зобов’язати гр. Баран Любов Іванівну та гр. Чайківську Тетяну Іванівну 

подати проект містобудівної документації після її виготовлення на чергове 

засідання сесії Бережанської міської ради на затвердження. 

4. Виконавчому комітету Бережанської міської ради забезпечити: 

4.1 Оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального 

плану території. 

4.2 Проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення 

пропозицій громадськості до вищезазначеного проекту. 

2017_972_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Добробут» на списання та зняття з балансу основних засобів, а саме: 

- Насос ЕЦВ 6-10-110, 2012 року введення в експлуатацію, залишковою 

вартістю - 00,00 грн. 

- Насос Calpeda 4SD10, 2013 року введення в експлуатацію, 

залишковою вартістю - 00,00 грн. 

- Насос ЕЦВ 6-10-140, 2011 року введення в експлуатацію, залишковою 

вартістю -0,00 грн. 

- Насос ЕЦВ 6-6,5-180, 2012 року введення в експлуатацію, 

залишковою вартістю -0,00 грн. 

2017_973_Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

900 кв. м. з метою продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) 

права оренди для будівництва та обслуговування газозаправочної станції 

(КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ) за 

кадастровим номером 6120410100 04 012 0076 по вул. Привокзальна в м. 

Бережани. 

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. Зареєструвати речове право на земельну ділянку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, в розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, (287388,0 грн.) та становить 28738 грн. 80 коп. ( 

двадцять вісім тисяч сімсот тридцять вісім гривня 80 коп.) без ПДВ. 

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

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

143,70 гривень 

1.5. Встановити термін оренди 5 років. 



1.6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону). 

1.7. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про 

проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

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

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 

торгів та укласти договір оренди земельної ділянки в день проведення 

земельних торгів. 

2017_974_Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1200 кв. м. з метою продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) 

права оренди для будівництва та обслуговування автозаправочної станції 

(КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ) за 

кадастровим номером 6120410100 04 012 0077 по вул. Привокзальна в м. 

Бережани. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- площею 0,0070 га - охоронна зона навколо об’єкта енергетичної 

системи ( 01.05) 

Площею 0,0069 га - охоронна зона навколо інженерних комунікацій ( 

01.08) 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою, в розмірі 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, (383184,00 грн.) та становить 

38318 грн. 40 коп.( тридцять вісім тисяч триста вісімнадцять гривень 

40 коп.) без ПДВ. 

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

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

191,59 гривень 

1.5. Встановити термін оренди 5 років. 

1.6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону). 

1.7. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про 

проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

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

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 

торгів та укласти договір оренди земельної ділянки в день проведення 

земельних торгів. 



2017_975_Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік в 

сумі 918,3 тис. грн. за рахунок: 

1.1. Збільшення: 
-  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати (11010100)  

1197,3ТИС.ГРН. 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами (11010200) 

 

 70,0 ТИС. ГРН. 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) (13010200) 

10,0 ТИС. ГРН. 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів  

житлової нерухомості (18010100) 

5,0 ТИС. ГРН. 

 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості (18010300) 

 

5,0 ТИС. ГРН. 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості (18010400) 

 10,0 ТИС.ГРН. 

- 

- 

-  

 

 

 

- 

орендна плата з фізичних осіб (18010900)  

єдиний податок з фізичних осіб (18050400) 

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків (18050500)  

частина чистого прибутку (доходу) державних або 

комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 

нараховані на акції  

 20,0 ТИС.ГРН. 

145,0 ТИС.ГРН. 

 5,0 ТИС.ГРН. 

 

 

 

 1,0 ТИС.ГРН. 

- 

 

- 

плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів (21050000) 

адміністративні штрафи та інші санкції (21081100) 

 80,0 ТИС.ГРН. 

 1,0 ТИС.ГРН. 

- адміністративних штрафів та штрафних санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів (21081500) 

 

15,0 ТИС.ГРН. 

- 

- 
плати за надання інших адміністративних послуг(22012500) 

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень (22012600)  

120,0 ТИС.ГРН. 

40,0 ТИС.ГРН. 

  1.2. Зменшення:   



- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000)  

 630,0 ТИС.ГРН. 

- 

- 

 

- 

єдиний податок з юридичних осіб (18050300) 

адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (22010300)  

державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України (22090400)  

 145,0 ТИС.ГРН. 

 13,0 ТИС.ГРН. 

 

 12,0 ТИС.ГРН. 

- інші надходження (24060300) 6,0 ТИС.ГРН. 

 2. Здійснити перерозподіл доходів спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік за рахунок: 

2.1. Збільшення: 
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

(24062100)  

 3,0 ТИС. ГРН. 

- 

 

 

  

коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 

(33010100) 

2.2. Зменшення: 

675,0 ТИС. ГРН. 

 

 

 - надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту (24170000) 

146,0 ТИС. ГРН. 

- коштів від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 

власності (31030000) 

532,0 ТИС. ГРН. 

 3. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017  

рік на 918,3 тис. грн. 
3.1. Бережанська міська рада  250,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 250,0 тис. грн. 
 з них на:  
  поточні видатки 250,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 90,0 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0116050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

160,0 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства ” 

160,0 ТИС. ГРН. 

3.2. Фінансове управління Бережанської міської ради 668.3 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 668.3 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 668.3 тис. грн. 



 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції ” 658.3 тис. грн. 

 КПКВ 7618010 „ Резервний фонд ” 10,0 тис. грн. 

 4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2017 

рік: 
4.1. Бережанська міська рада   

 Збільшити асигнування на: 29,6 ТИС. ГРН. 

 з них на:  

  заробітна плата  4,6 тис. грн. 
 КПКВ 0113100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

4,6 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

4,6 ТИС. ГРН.  

  поточні видатки 25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113400 „ Інші видатки на соціальний захист 

населення ” 

5,0 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 20,0 ТИС. ГРН. 

 Зменшити асигнування на: 32,3 ТИС. ГРН. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  9,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

6,7 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0113100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

2,3 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

2,3 ТИС. ГРН.  

  поточні видатки 23,3 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

21,0 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0113100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

2,3 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

2,3 ТИС. ГРН.  

   

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської  



ради 

 Збільшити асигнування на: 232,451 тис. грн. 

 з них на:  
  нарахування на заробітну плату 7,429 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

4,734тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

0,7тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

1,995 тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

1,995тис. грн. 

  продукти харчування  16,69 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 16,69 тис. грн. 

 

 
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 124,286 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ”  44,300 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

79,986тис. грн. 

  поточні видатки 84,046 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 13,6 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

36,218тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

15,0 тис. грн. 

 КПКВ 1013035 „ Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян” 

1,87 тис. грн. 

 КПКВ 1013140 „ Реалізація державної політики у 

молодіжній сфері” 

0,358 тис. грн. 

 КПКВ 1013141 „ Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`” 

0,358 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

17,0 тис. грн. 



 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

17,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 274,257 тис. грн. 

 з них на:  
  заробітна плата 193,565 тис. грн. 

 КПКВ 1010180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 

19,572 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

20,742 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

45,494 тис. грн. 

 КПКВ 1011170 „ Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти ” 

72,531 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

2,087 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 2,436 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

30,703 тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

30,703 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 18,25 тис. грн. 

 КПКВ 1010180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 

0,729 тис. грн. 

 КПКВ 1011170 „ Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти ” 

16,05 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

0,469 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 1,002 тис. грн. 

  продукти харчування  26,337 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

26,337 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  22,432 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

6,993 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 3,738 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

11,701 тис. грн. 



 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

11,701 тис. грн. 

  поточні видатки 13,673 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

5,325 тис. грн. 

 КПКВ 1011170 „ Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти ” 

2,167 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

0,407 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 3,606 тис. грн. 

 КПКВ 1011230 „ Надання допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років ” 

1,81 тис. грн. 

 КПКВ 1015010 „ Проведення спортивної роботи в 

регіоні” 

0,358 тис. грн. 

 КПКВ 1015011 „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту” 

0,341 тис. грн. 

 КПКВ 1015012 „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів спорту” 

0,017тис. грн. 

4.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 60,33 ТИС. ГРН. 

 з них на:  

  заробітна плата 32,115тис. грн. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

10,99 ТИС. ГРН 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 0,445 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

20,68 ТИС. ГРН. 

  нарахування на заробітну плату 11,73 тис. грн. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

3,58 ТИС. ГРН 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 3,645 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

4,505 ТИС. ГРН. 

  поточні видатки 16,485 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

 0,162 ТИС. ГРН 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ”  3,732 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 2,7 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей ” 3,899 ТИС. ГРН. 



 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

 5,992 ТИС. ГРН. 

 Зменшити асигнування на: 57,63 ТИС. ГРН. 

 з них на:  
  заробітна плата  6,51тис. грн. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 2,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

4,51 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 4,88 тис. грн. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 1,305 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

0,885 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей ” 2,69 ТИС. ГРН. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 39,749ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

6,045 ТИС. ГРН 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 17,669 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ”  0,77 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

 0,105 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей ”  8,12 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

 7,04 ТИС. ГРН. 

  поточні видатки  6,491 ТИС. ГРН. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ”  0,528 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

 5,963 тис. грн. 

  5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік: 
5.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 3,5 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки 3,5 тис. грн. 
 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

3,5 тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл ” 

3,5 тис. грн. 

 Відділ культури, туризму та релігій Бережанської  



міської ради 

 Збільшити асигнування на: 3,5 тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні видатки 3,5 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби 

та інші заклади клубного типу” 

3,5 ТИС. ГРН. 

 6. 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. 

 7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

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

міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017 рік ”), 

згідно з додатком № 2. 

 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

2017_976_Внести зміни в Програму надання шефської допомоги військовим частинам А-

3200, А-1461 на 2017 рік, а саме пункт 6 «Напрями діяльності та заходи 

Програму надання шефської допомоги військовим частинам А 3200, А 

1461 Збройних Сил України на 2017 рік» скасувати та викласти в новій 

редакції: (додається). 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сесії міської 

ради №__ 

від 14 грудня 2017 року 

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 

фінансуван

ня 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансуван-

ня, тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Придбання будівельних 

матеріалів, 

металопластикових 

вікон, засобів захисту, 

зв’язку, пально-мастильних 

матеріалів, резервних 

джерел електроживлення, 

будівельних матеріалів, 

електрообладнання, 

систем 

відеоспостереження, 
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_977_Схвалити та винести на розгляд сесії  міської ради проект рішення «Про 

міський бюджет  на 2018 рік» (додається). 

1. Доручити начальнику  фінансового управління міської ради Кізимі М.В. 

виступити на засіданні сесії міської ради з доповіддю про проект міського 

бюджету на 2018 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За класифікацією 2017 року!!! (будуть змінені коди 
згідно постанови № 793) 

   

 

 

Додаток №3 
  

 

до рішення міської ради 
 

 

"Про  міський  бюджет на 2018 рік" 

                                                                                                    РОЗПОДІЛ 

                                                          видатків міський бюджет на 2018 рік 



 

 
Код 
прог
рамн
ої 
клас
ифік
ації 
вида
тків 
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кред
итув
ання 
місц
евих 
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1 

Код 
ТПКВ
КМБ 
/ 
ТКВК
БМС
2 

Ко
д 
ФК
ВК
Б3 

Найменув
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головного 
розпоряд
ника, 
відповіда
льного 
виконавц
я, 
бюджетн
ої 
програми 
або 
напряму 
видатків 
згідно з 
типовою 
відомчою 
/ 
ТПКВКМБ 
/ 
ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗО
М 

Всього видатк
и 
спожив
ання 

з них вида
тки 
розв
итку 

Всь
ого 

вид
атк
и 
спо
жив
анн
я 

з них видат
ки 
розви
тку 

з них 

оплат
а 
праці 

кому
наль
ні 
посл
уги 
та 
енер
гоно
сії 

опл
ата 
пра
ці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

бюдж
ет 
розви
тку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100
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    Бережанс
ька 
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рада 
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00,00 

110500
00,00 

83820
00,00 

1705
00,00 

5800
000,0
0 

413
200
0,00 

120
00,0
0 

0,00 0,00 4120
000,0
0 

4120
000,0
0 

20982
000,0
0 

0110
000 

    Бережанс
ька 
міська 
рада 

168500
00,00 

110500
00,00 

83820
00,00 

1705
00,00 

5800
000,0
0 

413
200
0,00 

120
00,0
0 

0,00 0,00 4120
000,0
0 

4120
000,0
0 

20982
000,0
0 



 2 

0110
180 

0180 01
11 

Керівницт
во і 
управлінн
я у 
відповідні
й сфері у 
містах, 
селищах, 
селах 

950000
0,00 

950000
0,00 

73000
00,00 

1505
00,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95000
00,00 

0113
100 

3100   Надання 
соціальни
х та 
реабіліта
ційних 
послуг 
громадян
ам 
похилого 
віку, 
інвалідам
, дітям-
інвалідам 
в 
установах 
соціально
го 
обслугову
вання 

134000
0,00 

134000
0,00 

10500
00,00 

2000
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13400
00,00 

0113
104 

3104 10
20 

Забезпеч
ення 
соціальни
ми 
послугам
и за 
місцем 

134000
0,00 

134000
0,00 

10500
00,00 

2000
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13400
00,00 



 3 

проживан
ня 
громадян, 
які не 
здатні до 
самообсл
уговуванн
я у зв`язку 
з 
похилим 
віком, 
хворобою
, 
інвалідніс
тю 

0113
110 

3110   Заклади і 
заходи з 
питань 
дітей та їх 
соціально
го захисту 

20000,0
0 

20000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000
,00 

0113
112 

3112 10
40 

Заходи 
державно
ї політики 
з питань 
дітей та їх 
соціально
го захисту 

20000,0
0 

20000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000
,00 

0113
400 

3400 10
90 

Інші 
видатки 
на 
соціальни
й захист 
населенн
я   

150000,
00 

150000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000
0,00 



 4 

0116
050 

6050   Фінансова 
підтримка 
об`єктів 
комуналь
ного 
господарс
тва 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100
000
0,00 

0,00 0,00 0,00 1000
000,0
0 

1000
000,0
0 

10000
00,00 

0116
052 

6052 06
20 

Забезпеч
ення 
функціону
вання 
водопрові
дно-
каналізаці
йного 
господарс
тва 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100
000
0,00 

0,00 0,00 0,00 1000
000,0
0 

1000
000,0
0 

10000
00,00 

0116
060 

6060 06
20 

Благоустр
ій міст, 
сіл, селищ 

450000
0,00 

0,00 0,00 0,00 4500
000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000
00,00 

0116
650 

6650 04
56 

Утриманн
я та 
розвиток 
інфрастру
ктури 
доріг 

130000
0,00 

0,00 0,00 0,00 1300
000,0
0 

312
000
0,00 

0,00 0,00 0,00 3120
000,0
0 

3120
000,0
0 

44200
00,00 

0117
830 

7830 03
80 

Заходи та 
роботи з 
мобілізаці
йної 
підготовк
и 
місцевого 
значення  

40000,0
0 

40000,0
0 

32000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000
,00 



 5 

0119
140 

9140 05
40 

Інша 
діяльність 
у сфері 
охорони 
навколиш
нього 
природно
го 
середови
ща 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120
00,0
0 

120
00,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 12000
,00 

1000
000 

    Відділ 
освіти, 
молоді і 
спорту 
Бережанс
ької 
міської 
ради 

462225
00,00 

462225
00,00 

32275
800,00 

4612
000,0
0 

0,00 768
000,
00 

768
000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 46990
500,0
0 

1010
000 

    Відділ 
освіти, 
молоді і 
спорту 
Бережанс
ької 
міської 
ради 

462225
00,00 

462225
00,00 

32275
800,00 

4612
000,0
0 

0,00 768
000,
00 

768
000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 46990
500,0
0 

1010
180 

0180 01
11 

Керівницт
во і 
управлінн
я у 
відповідні
й сфері у 
містах, 
селищах, 
селах 

809500,
00 

809500,
00 

64000
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80950
0,00 



 6 

1011
010 

1010 09
10 

Дошкільн
а освiта 

108700
00,00 

108700
00,00 

72000
00,00 

1340
000,0
0 

0,00 760
000,
00 

760
000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 11630
000,0
0 

1011
020 

1020 09
21 

Надання 
загальної 
середньої 
освіти 
загальноо
світніми 
навчальн
ими 
закладам
и (в т.ч. 
школою – 
дитячим 
садком, 
інтернато
м при 
школі), 
спеціалізо
ваними 
школами, 
ліцеями, 
гімназіям
и, 
колегіума
ми 

279725
00,00 

279725
00,00 

19675
800,00 

3100
000,0
0 

0,00 800
0,00 

800
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 27980
500,0
0 

1011
090 

1090 09
60 

Надання 
позашкіль
ної освіти 
позашкіль
ними 
закладам
и освіти, 
заходи із 

209500
0,00 

209500
0,00 

16000
00,00 

6100
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20950
00,00 



 7 

позашкіль
ної 
роботи з 
дітьми 

1011
170 

1170 09
90 

Методичн
е 
забезпече
ння 
діяльності 
навчальн
их 
закладів 
та інші 
заходи в 
галузі 
освіти 

101500
0,00 

101500
0,00 

80000
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10150
00,00 

1011
190 

1190 09
90 

Централіз
оване 
ведення 
бухгалтер
ського 
обліку 

121500
0,00 

121500
0,00 

90000
0,00 

3700
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12150
00,00 

1011
210 

1210 09
90 

Утриманн
я інших 
закладів 
освіти 

865000,
00 

865000,
00 

66000
0,00 

2300
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86500
0,00 

1011
230 

1230 09
90 

Надання 
допомоги 
дітям-
сиротам і 
дітям, 
позбавле
ним 
батьківсь

5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500,
00 



 8 

кого 
піклуванн
я, яким 
виповнює
ться 18 
років 

1013
140 

3140 10
40 

Реалізація 
державно
ї політики 
у 
молодіжн
ій сфері 

15000,0
0 

15000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000
,00 

1013
141 

3141 10
40 

Здійсненн
я заходів 
та 
реалізаці
я проектів 
на 
виконанн
я 
Державно
ї цільової 
соціально
ї 
програми 
`Молодь 
України` 

15000,0
0 

15000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000
,00 

1013
160 

3160 10
40 

Оздоровл
ення та 
відпочино
к дітей 
(крім 
заходів з 
оздоровл
ення 

120000,
00 

120000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000
0,00 



 9 

дітей, що 
здійснюю
ться за 
рахунок 
коштів на 
оздоровл
ення 
громадян, 
які 
постражд
али 
внаслідок 
Чорнобил
ьської 
катастроф
и) 

1015
010 

5010   Проведен
ня 
спортивн
ої роботи 
в регіоні 

40000,0
0 

40000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000
,00 

1015
011 

5011 08
10 

Проведен
ня 
навчальн
о-
тренуваль
них 
зборів і 
змагань з 
олімпійсь
ких видів 
спорту 

30000,0
0 

30000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000
,00 

1015
012 

5012 08
10 

Проведен
ня 
навчальн

10000,0
0 

10000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000
,00 



 10 

о-
тренуваль
них 
зборів і 
змагань з 
неолімпій
ських 
видів 
спорту 

1015
030 

5030   Розвиток 
дитячо-
юнацьког
о та 
резервног
о спорту 

120000
0,00 

120000
0,00 

80000
0,00 

5100
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000
00,00 

1015
031 

5031 08
10 

Утриманн
я та 
навчальн
о-
тренуваль
на робота 
комуналь
них 
дитячо-
юнацьких 
спортивн
их шкіл 

120000
0,00 

120000
0,00 

80000
0,00 

5100
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000
00,00 

2400
000 

    Відділ 
культури, 
туризму 
та релігій 
Бережанс
ької 
міської 
ради 

690000
0,00 

690000
0,00 

52650
00,00 

3160
00,00 

0,00 200
000,
00 

150
000,
00 

900
00,0
0 

0,00 5000
0,00 

5000
0,00 

71000
00,00 



 11 

2410
000 

    Відділ 
культури, 
туризму 
та релігій 
Бережанс
ької 
міської 
ради 

690000
0,00 

690000
0,00 

52650
00,00 

3160
00,00 

0,00 200
000,
00 

150
000,
00 

900
00,0
0 

0,00 5000
0,00 

5000
0,00 

71000
00,00 

2410
180 

0180 01
11 

Керівницт
во і 
управлінн
я у 
відповідні
й сфері у 
містах, 
селищах, 
селах 

490000,
00 

490000,
00 

37000
0,00 

1500
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49000
0,00 

2414
060 

4060 08
24 

Бiблiотек
и 

980000,
00 

980000,
00 

68000
0,00 

1150
00,00 

0,00 509
00,0
0 

900,
00 

0,00 0,00 5000
0,00 

5000
0,00 

10309
00,00 

2414
070 

4070 08
24 

Музеї i 
виставки 

490000,
00 

490000,
00 

35000
0,00 

4500
0,00 

0,00 200
0,00 

200
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 49200
0,00 

2414
090 

4090 08
28 

Палаци i 
будинки 
культури, 
клуби та 
iншi 
заклади 
клубного 
типу 

680000,
00 

680000,
00 

52500
0,00 

1700
0,00 

0,00 130
0,00 

130
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 68130
0,00 

2414
100 

4100 09
60 

Школи 
естетично
го 
вихованн
я дiтей 

380000
0,00 

380000
0,00 

30000
00,00 

1100
00,00 

0,00 145
800,
00 

145
800,
00 

900
00,0
0 

0,00 0,00 0,00 39458
00,00 



 12 

2414
200 

4200 08
29 

Iншi 
культурно
-освiтнi 
заклади 
та заходи 

460000,
00 

460000,
00 

34000
0,00 

1400
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46000
0,00 

7500
000 

    Фінансов
е 
управлін
ня 
Бережанс
ької 
міської 
ради 

115000
0,00 

115000
0,00 

91500
0,00 

1250
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500
00,00 

7510
000 

    Фінансов
е 
управлін
ня 
Бережанс
ької 
міської 
ради 

115000
0,00 

115000
0,00 

91500
0,00 

1250
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500
00,00 

7510
180 

0180 01
11 

Керівницт
во і 
управлінн
я у 
відповідні
й сфері у 
містах, 
селищах, 
селах 

115000
0,00 

115000
0,00 

91500
0,00 

1250
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11500
00,00 

7600
000 

    Фінансов
е 
управлін
ня 
Бережанс

150000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000
0,00 



 13 

ької 
міської 
ради в 
частині 
міжбюдж
етних 
трансфер
тів 

7610
000 

    Фінансов
е 
управлін
ня 
Бережанс
ької 
міської 
ради в 
частині 
міжбюдж
етних 
трансфер
тів 

150000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000
0,00 

7618
010 

8010 01
33 

Резервни
й фонд 

150000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000
0,00 

      Всього 712725
00,00 

653225
00,00 

46837
800,00 

5111
000,0
0 

5800
000,0
0 

510
000
0,00 

930
000,
00 

900
00,0
0 

0,00 4170
000,0
0 

4170
000,0
0 

76372
500,0
0 
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 грн.

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2

Код 

ТПКВКМ

Б /

ТКВКБМ

С
3

Код 

ФКВКБ
4

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

Загальний 

обсяг 

фінансуван

ня 

будівницт

ва 

Відсоток 

завершено

сті  

будівництв

а об'єктів 

на 

майбутні 

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництв

а об’єктів 

на майбутні 

роки 

Разом видатків на 

поточний рік 

0100000 Бережанська міська рада 4 120 000,0

0110000 Бережанська міська рада 4 120 000,0

0116050 6050
Фінансова підтримка об є̀ктів 

комунального господарства

1 000 000,0

0116052 6052

Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Капітальні видатки ( ремонти системи 

водопровідно-каналізаційного 

господарства)

1 000 000,0

Реконструкція водопроводу до 

резервуару чистої води

0116650 6650 0456
Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг

Капітальний ремонт доріг в місті 

Бережани

3 120 000,0

2400000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради

50 000,0

2410000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради

50 000,0

2414060 4060 Бібліотеки
Капітальні видатки ( придбання книг) 50 000,0

Всього 
4 170 000,0

Додаток № 6

до рішення  міської  ради

"Про  міський  бюджет  на 2018 рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у  2018   році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

Секретар міської ради П.В.ГОНЧАР

Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території
0116310 6310 0490
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грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2

Код 

ТПКВКМ

Б /

ТКВКБМ

С
3

Код 

ФКВКБ
4

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Спеціал

ьний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

0100000 Бережанська міська рада 170 000,0 170 000,0

0110000 Бережанська міська рада 170 000,0 170 000,0

0113400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення

Комплексна програма соціальної 

підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2016-2020 роки

150 000,0 150 000,0

0113110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту

20 000,0 20 000,0

0113112 3112
Заходи державної політики з питань дітей 

та їх соціального захисту

Міська програма запобігання соціальному 

сиріцтву, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2016-

2020 роки

20 000,0 20 000,0

1000000
Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради

315 000,0 315 000,0

1010000
Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради

315 000,0 315 000,0

1013160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім 

заходів з оздоровлення дітей,  що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи )

Міська програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2018 роки

120 000,0 120 000,0

1013140 3140
 Реалізація державної політики у 

молодіжній сфері

15 000,0 15 000,0

103141 3141

Здійснення заходів та реалізація проектів

на виконання Державної цільової

соціальної програми "Молодь України"

Міська програма "Молодь. Бережани" на 

2016-2020 роки

15 000,0 15 000,0

1015010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні
40 000,0 40 000,0

1015011 5011

Проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з олімпійських видів

спорту

Міська програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2016-2020 роки

30 000,0 30 000,0

1015012 5012

Проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з неолімпійських видів

спорту

Міська програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2016-2020 роки

10 000,0 10 000,0

1015030 5030
Розвиток дитячо- юнацького та 

резервного спорту

140 000,0 140 000,0

1015031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо- юнацьких 

спортивних шкіл

Міська програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2016-2020 роки

140 000,0 140 000,0

Всього 
485 000,0 485 000,0

Додаток № 7

до рішення  міської  ради

"Про   міський  бюджет  на  2018  рік"

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

міського   бюджету  у 2018  році



 

 

 

 

2017_978_Затвердити перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади, 

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні в 2018 році, 

згідно з додатком № 1. 

1. Міському голові Музичці В.Я. створити комісію з числа посадових осіб 

міської ради для організації і проведення приватизації шляхом продажу на 

аукціоні об’єктів зазначених в додатку №1. 

 

Додаток №1  

До рішення сесії міської ради 

від 21.12.2017 року № _____ 

 

Перелік 

Об’єктів комунальної власності територіальної громади  м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 

в 2018 році 

 
№ Назва об’єкту 

нерухомого майна 

Витяг з 

реєстру 

Загальна 

площа 

Місце 

знаходження 

Примітка 

1. Нежитлове 

приміщення , 

вбиральня 

№106457238 

від 

06.12.2017р. 

66 кв. м. м. Бережани вул. 

Міцкевича, 2Г 

 

2. Нежитлове 

приміщення , 

вбиральня 

№106450997 

від 

06.12.2017р. 

52.1кв.м. м. Бережани, вул. 

Привокзальна, 3Б 

 

 

 

2017_979_Передати з балансу Бережанського міського комунального підприємства 

«Благоустрій» Бережанській районній громадській організації «Клуб 

рибалок» матеріали для облаштування місць відпочинку на Бережанському 

озері згідно додатку №1, №2, №3. 

1. Передати з балансу Бережанського міського комунального підприємства 

«Господар» Бережанській районній громадській організації «Клуб 

рибалок» пиломатеріали для облаштування місць відпочинку на 

Бережанському озері в обсязі 1.5 куб. м.. 

2. Передачу матеріалів здійснити у відповідності до вимог чинного 

законодавства України . 

 

2017_980_Ввести в склад тендерного комітету Бережанської міської ради наступних 

посадових осіб: 

- Бартошко О. І.  – спеціаліст 1 категорії сектору економіки міської 

ради; 

- Маланчук М. В. – спеціаліст 1 категорії сектору відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури; 
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2017_981_Затвердити програму сприяння Головному територіальному управлінню 

юстиції у Тернопільській області щодо відновлення будівлі по вул. Банкова, 

6 м. Бережани, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення на 2017- 

2019 роки (додається). 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Бережанської міської ради  

від  «___»__________2017 року № ____ 

  

ПРОГРАМА  

сприяння Головному територіальному управлінню юстиції у Тернопільській області 

щодо відновлення будівлі по вул. Банкова,6 м. Бережани, яка є пам’яткою архітектури 

місцевого значення 

на 2017- 2019 роки  
  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Головне територіальне управління юстиції у 

Тернопільській області 
2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

програми 

Розпорядження КМУ від 1999 року №  Будівлю 

допомогової каси було передано на баланс 

Головного управління юстиції у Тернопільській 

області. 

 
3. Розробник програми Головне територіальне управління юстиції у 

Тернопільській області 
4. Співрозробники програми Виконком Бережанської міської ради  
5. Відповідальний 

виконавець програми 

Головне територіальне управління юстиції у 

Тернопільській області 
6. Учасники програми Бережанська міська рада, Головне територіальне 

управління юстиції у Тернопільській області, 

Бережанський міжрайонний відділ державної 

виконавчої служби головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області, 

Бережанського нотаріальної контори, 

Бережанського відділу ДРАЦС, житлово-

комунальні підприємства. 
7. Термін реалізації 

програми 

2017, 2018, 2019 роки 

7.1. Етапи виконання 

програми 

Поетапно – 2017, 2018, 2019 роки  

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, 

60 000 гривень 
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у тому числі: 
9.1. коштів міського  

 бюджету 

60 000 гривень 

 
9.2. коштів інших джерел - 

2. ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

Будівля допомогової каси, збудована  у 1910 році у стилі 

«надвіслянської» готики. Сьогодні в найоригінальнішій споруді міста 

розташовуються структурні підрозділи Головного територіального управління 

юстиції у Тернопільській області (вул. Банкова, 6). Будівля допомогової каси є 

пам’яткою архітектури місцевого значення. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 1999 року №  Будівлю 

допомогової каси було передано на баланс Головного управління юстиції у 

Тернопільській області. 

Сьогодні в будівлі на вул. Банкова,6 в м. Бережани розміщуються 

Бережанський відділ державної виконавчої служби, Бережанський відділ 

реєстрації актів цивільного стану, державний нотаріус Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області. 

Також у вказаній будівлі розміщується Бюро правої допомоги, яке надає 

безоплатну правову допомогу мешканцям Бережанщини. 

 За весь період перебування вказаної будівлі на балансі Міністерства  

юстиції України, проведено капітальний ремонт підвальних приміщень, 

частково замінено вікна на енергозберігаючі, зроблено капітальний ремонт залу 

урочистих подій Бережанського відділу реєстрації актів цивільного стану, який 

є чи не найкрасивішим залом урочистих подій в області. Сьогодні в цьому залі 

проводять обряд одруження молоді пари не тільки Бережанщини, а також з усіх 

куточків нашої області та навіть із сусідніх областей. 

Сьогодні Головним територіальним управління юстиції у Тернопільській 

області проводиться ремонт системи опалення всієї будівлі із внесенням змін в 

систему опалення та заміною газового котла.  

Проте те такий ремонт буде не ефективним, якщо не буде вирішено 

питання по заміні залишку не замінених шести вікон, одних балконних дверей, 

семи підвальних вікон на фасаді будівлі, вартість заміни та монтажу становить 

близько 60 000грн. Вирішення даного питання буде сприяти не тільки 

енергозбереженню, що є сьогодні дуже актуальним, а також відновить фасад 

будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення Будівлі допомогової каси  на 

вул. Банкова, 6 м . Бережани, стане окрасою міста та привабливішою для 

туристів. Також є болючим питання, щодо каналізаційного відведення, два рази 

щомісячно після дощових опадів здійснюється викачка септика. Неодноразово з 

приводу даного питання надходили скарги Бережанських мешканців. Тому 

необхідно провести підключення септика даної будівлі до центральної 

каналізації міста. 

Для збереження будівлі та енергозбереження потрібне виділення коштів в 

сумі 60 000грн. для заміни та монтажу шести вікон та одних балконних дверей 

дев’яти підвальних вікон на фасаді будівлі, а також підключення до 

центральної системи каналізації міста. 
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3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Метою даної програми є заміна вікон - енергозбереження, що є сьогодні 

дуже актуальним та підключення до центральної системи каналізації міста, всі 

ці дії сприятимуть відновленню та збереженню фасаду будівлі пам’ятки 

архітектури місцевого значення Будівлі допомогової каси  на вул. Банкова, 6 м . 

Бережани, стане окрасою міста та привабливішою для туристів. 

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 Програма розроблена для забезпечення ефективної діяльності 

Бережанського відділу державної виконавчої служби, Бережанського відділу 

реєстрації актів цивільного стану, державних нотаріусів Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області.  

Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з міського бюджету. Це дозволить протягом року частково 

відновити та зберегти фасад будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення 

Будівлі допомогової каси  на вул. Банкова, 6 м . Бережани, що стане окрасою 

міста та привабливішою для туристів.  

Будівля допомогової каси, збудована  у 1910 році у стилі 

«надвіслянської» готики. Сьогодні в найоригінальнішій споруді міста 

розташовуються структурні підрозділи Головного територіального управління 

юстиції у Тернопільській області (вул. Банкова, 6). Будівля допомогової каси є 

пам’яткою архітектури місцевого значення. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 1999 року №  Будівлю 

допомогової каси було передано на баланс Головного управління юстиції у 

Тернопільській області. 

Сьогодні в будівлі на вул. Банкова,6 в м. Бережани розміщуються 

Бережанський відділ державної виконавчої служби, Бережанський відділ 

реєстрації актів цивільного стану, державний нотаріус Головного 

територіального управління юстиції у Тернопільській області. 

Також у вказаній будівлі розміщується Бюро правої допомоги, яке надає 

безоплатну правову допомогу мешканцям Бережанщини. 

За 9 місяців 2017 року Бережанським відділом реєстрації актів цивільного 

стану видано 170 свідоцтв про народження новонародженим громадянам 

Бережанщини, подано 46 заяв для реєстрації місця проживання дітей при 

державній реєстрації народження, зареєстровано 146 шлюбів, видано 1870 

свідоцтв  понад 1870 свідоцтв про народження, шлюб, смерть, зміну імені та 

розірвання шлюбу, видано 123 витяги з Державного реєстру актів цивільного 

стану та перераховано до бюджету 8979 грн.  

Свій позитивний вклад в розвиток краю також надає державний нотаріус, 

до якого протягом 2017 року звернулось 1500 мешканців Бережанщини щодо 

реєстрації правочині, починаючи від спадщини, дарування, доручення, оренда 

тощо, сплачено до бюджету  грн. 

Реалізацію державної політики в сфері виконання судових рішень в 

Бережанському районі здійснює Бережанський районний відділ державної 
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виконавчої служби. Станом на 01.10.2017 року виконанню підлягало 2777 

виконавчих документів на загальну суму 81 856 967 грн. 

За результатами вжитих державними виконавцями заходів протягом  

9 місяців 2017 року завершено 1397 виконавчих проваджень на загальну суму 

20 830 714 грн. 

У зв’язку з фактичним виконанням в повному обсязі рішень згідно з 

виконавчими документами державними виконавцями області закінчено 340 

виконавчих проваджень та стягнуто 1 360 458 грн. До державного бюджету 

перераховано 150 000 грн. 

Проте те такий ремонт буде не ефективним, якщо не буде вирішено 

питання по заміні залишку не замінених шести вікон, одних балконних дверей, 

дев’яти підвальних вікон на фасаді будівлі, вартість заміни та монтажу 

становить близько 60 000грн. Вирішення даного питання буде сприяти не 

тільки енергозбереженню, що є сьогодні дуже актуальним, а також відновить 

фасад будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення Будівлі допомогової 

каси  на вул. Банкова, 6 м . Бережани, стане окрасою міста та привабливішою 

для туристів. Також є болючим питання, щодо каналізаційного відведення, два 

рази щомісячно після дощових опадів здійснюється викачка септика. 

Неодноразово з приводу даного питання надходили скарги Бережанських 

мешканців. Тому необхідно провести підключення септика даної будівлі до 

центральної каналізації міста. 

Для збереження будівлі та енергозбереження потрібне виділення коштів в 

сумі 60 000грн. для заміни та монтажу шести вікон та одних балконних дверей 

дев’яти підвальних вікон на фасаді будівлі, а також підключення до 

центральної системи каналізації міста. 
 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ (тис. грн.) 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

Усього витрат 

на виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього: 20 20 20 60 

у тому числі міський бюджет 20 20 20 60 

 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

відновлення та збереження фасаду будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення 

Будівлі допомогової каси  на вул. Банкова, 6 м . Бережани, стане окрасою міста та 

привабливішою для туристів. 

заміна вікон необхідна для збереження будівлі та ефективного  енергозбереження. 

підключення до центральної каналізації міста для збереження будівлі та забезпечення 

чистоти та порядку міста. 

 

 

 
6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
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№ 

з/п 
Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 
Джерело 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

Очікуваний результат 

1. 

Підвищувати рівень та якість надання послуг 

Бережанським відділом реєстрації актів 

цивільного стану  

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

реєстрації актів 

цивільного стану  
 

Без 

фінансування 

 

 

------ 

Цілеспрямована співпраця з 

населенням  

2. 
Підвищувати рівень та якість надання послуг 

Бережанськими державними нотаріусами 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанська 

нотконтора 

Без 

фінансування 

 

 

------ 

Цілеспрямована співпраця з 

населенням  

5. 

Підвищувати рівень та якість надання послуг 

Бережанськими міжрайонним відділом 

державної виконавчої служби 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський 

міжрайонний відділ 

державної виконавчої 

служби 

Без 

фінансування 

 

 

------ 

Цілеспрямована співпраця з 

населенням та 

підприємствами, 

установами, організаціями, 

державними органами. 

6. 

Підвищувати рівень та якість надання послуг 

Бережанським бюро надання правової 

допомоги 

 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанське районне  

бюро надання правової 

допомого 

Без 

фінансування 

 

 

------ 

Цілеспрямована співпраця з 

населенням та 

підприємствами, 

установами, організаціями, 

державними органами. 

15. 

Відновлення та збереження фасаду будівлі 

пам’ятки архітектури місцевого значення 

Будівлі допомогової каси  на вул. Банкова, 6 

м . Бережани, стане окрасою міста та 

привабливішою для туристів. 

 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Тернопільській області, 

Бережанська міська 

рада. 

Кошти 

міського 

бюджету 

60 тис. грн. 

Підвищення рівня роботи та 

ефективності в діяльності 

поліції, 

 ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:    

20 тисяч 

гривень 

кожного року 

Заг. 60 тис. 

грн. 
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2017_982_Відмовити Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» у наданні дозволу на списання та зняття з балансу основного 

засобу – автомобіля  ГАЗ 33307 КО413 тип - сміттєвоз С, 2005 року 

випуску, номер кузова ХТН33070050868164, залишковою вартістю - 

1455,15 грн. 

 

2017_983_Надати гр. _________ Перту Васильовичу, 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 73 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 51 по вул. _________ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_984_Надати гр. _________Марії Іванівні, 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 67 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 52 по вул. _________ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_985_Надати гр. _________Григорію Павловичу, 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 64 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 33 по вул. _________в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_986_Надати гр. _________Григорію Павловичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права оренди земельної ділянки площею 59 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 34 по вул. _________ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_987_Надати гр. _________Мирославу Гавриловичу, 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 34 кв. м. для 
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будівництва та обслуговування автогаражу № 22 по вул. _________в м. 

Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_988_Продовжити терміном до 01.07.2018 року термін дії п.5 рішення сесії міської 

ради № 548 від30 березня 2017 року щодо надання гр. _________Оксані 

Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. _________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

ділянки площею 593 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. _________ в м. 

Бережани. 

2017_989_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 815 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. _________ в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_990_Надати гр. _________Ігорю Степановичу, 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 532 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. _________ в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_991_Надати гр. _________Ярославу Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________та гр. _________ Дар’ї Євгенівні, жительці м. Тернопіль, вул. 

_________дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 481 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. _________в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_992_Надати гр. _________Ярославу Степановичу, жителю с. Рай, вул. _________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення право власності земельної ділянки площею 1116 кв. м. для 
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ведення особистого селянського господарства в с. Рай в урочищі 

_________ 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_993_Відмовити гр. _________Ларисі Григорівні, жительці м. Бережани. вул. 

_________у наданні дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 

303 кв. м. для ведення садівництва по вул. _________, так як дана 

земельна ділянка знаходиться в прибережній смузі річки Золота Липа. 

2017_994_Припинити гр. _________ Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________право оренди земельної ділянки площею 95 кв. м. наданої для 

обслуговування торгового кіоску по вул. _________в м. Бережани у зв’язку 

з відчуженням торгового кіоску та добровільною відмовою. 

1.Громадянину _________Михайлу Васильовичу зняти з реєстрації договір 

оренди земельної ділянки. 

2017_995_Надати гр. _________Ростиславу Юрійовичу жителю м. Бережани, вул. 

_________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права оренди земельної ділянки площею 95 кв. м для 

обслуговування придбаного торгового кіоску по вул. _________в м. 

Бережани 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_996_Надати Бережанському обласному протиберкульозному диспансеру дозвіл на 

поділ земельної ділянки, загальною площею 0,4878 га, за кадастровим 

номером 6120410100:04:009:0434 з метою формування двох нових 

земельних ділянок а саме: площею 0,0111 га, площею 0,4767 га, по вул. 

Лепких, 20 в м. Бережани. 

2017_997_Надати гр. _________Тарасу Степановичу, 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 821 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. _________ в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_998_Надати гр. _________Оксані Євгенівні, жительці с. Лісники, вул. 

_________дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 
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посвідчення права власності земельної ділянки площею 1122 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. _________в с. Лісники. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_999_Надати гр. _________Дмитру Семеновичу, 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 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. _________ в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_1000_Надати гр. _________Дмитру Семеновичу, 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 658 кв. м. для 

ведення садівництва по вул_________в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_1001_Надати гр. _________Галині Ярославівні, 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. _________в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_1002_Надати гр. _________Галині Ярославівні, 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 1200 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. _________в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_1003_Надати гр. _________Ірині Василівні та гр. _________Марії Антонівні, 

жителям м. Бережани, вул. _________дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі на (місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки 

площею 957 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. _________ в м. Бережани. 
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1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_1004_Надати гр. _________Юлії Андріївні, жительці с. Острів, вул. _________ 

Тернопільського району дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки площею 628 

кв. м. для ведення городництва по вул. _________в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2018 року. 

2017_1005_Надати гр. _________Марії Романівні , 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 1032 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. _________в с. Рай. 

23.1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_1006_Відмовити гр. _________Оресту Володимировичу, жителю м. Бережани, 

вул. _________,  у наданні технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення меж земельної ділянки в натурі та посвідчення право 

власності по вул. _________в м. Бережани у зв’язку з не освоєнням 

земельної ділянки протягом встановленого строку з часу відведення в 

натурі та несплатою земельного податку. 

2017_1007_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Марії Михайлівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________оренду земельної ділянки площею 

485 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. _________. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1008_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Роману Івановичу, 

жителю м. Бережани, вул. _________оренду земельної ділянки площею 371 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. _________. 

2.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1009_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Василю 

Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. _________оренду земельної ділянки 

площею 126 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

_________. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 
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2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2017_1010_Продовжити терміном до 01.01.2018 року гр. _________Володимиру 

Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _________ оренду земельної ділянки 

площею 161 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

_________. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1011_Відмовити гр. _________Марії Остапівні, жительці м. Бережани, вул. 

_________у наданні в оренду земельної ділянки для ведення городництва 

по вул. Львівська, так як дана земельна ділянка перебуває у користуванні 

та у зв’язку з відсутністю доступу на дану земельну ділянку.  

2017_1012_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Марії Іванівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________оренду земельнщї ділянки площею 

324 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. _________. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1013_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Ользі Миколаївні, 

жительці м. Бережани, вул. _________оренду земельної ділянки площею 

300 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. _________. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1014_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Ярославу 

Остаповичу, жителю м. Бережани, вул. _________оренду земельної 

ділянки площею 958 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

_________. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1015_Надати терміном до 01.12.2018 року гр. _________Сергію Вікторовичу, 

жителю м. Бережани, вул. _________оренду земельної ділянки площею 270 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. _________. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1016_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Володимиру 

Стаховичу, жителю м. Бережани, вул. _________оренду земельної ділянки 
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площею 1057 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

_________. 

1.  Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1017_Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. _________Оксані Ігорівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________ оренду земельної ділянки площею 

600 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Хатки. 

1.Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору 

оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2017_1018_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. 

2017_1019_У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на землях, 

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

Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області 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). 

1. Рекомендувати Відділу  у Бережанському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області при розподілі земельних 

ділянок в урочищі «Жорнисько» дотримуватись наступних критеріїв: 

1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай; 

2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання 

заяви учасниками АТО на погодження виділення відповідних 

земельних ділянок. 

 

 

ДОДАТОК №1 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради № від   грудня 2017 

року 

 

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. _________Володимир Іванович _________ _________ 

2. _________Роман Олегович _________ _________ 
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2017_1020_Продовжити терміном до 01.12.2022 року гр. _________Наталії Петрівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________сервітутне користування умовної 

частки земельної ділянки площею 67,01 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення магазину по вул. _________в м. Бережани. 

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

земельної ділянки ( 60,0 грн. за 1 кв. м.). 

2.Право користування оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування і його реєстрації до 20.01.2018 року. 

2017_1021_Продовжити терміном до 01.12.2022 року гр. _________Миколі 

Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. _________сервітутне 

користування умовної частки земельної ділянки площею 54.0 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення магазину «Явір» по вул. 

_________ в м. Бережани. 

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

земельної ділянки (60,0 грн. за 1 кв. м.). 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.01.2018 року. 

2017_1022_Надати гр. _________Юрію Богдановичу, жителю с. Лісники, вул. 

_________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 0,5752 га для обслуговування 

нежитлових приміщень по вул. _________в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування . 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2018 

року. 

2017_1023_Продовжити терміном до 01.12.2018 року дію п. 2 рішення сесії міської 

ради № 249 від 16 вересня 2016 року щодо надання гр. Осадко Любові 

Володимирівні, жительці с. Лісники, вул. Шепети, 7 дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лісники в урочищі «Під горою» із земель не наданих у власність чи 

користування. 

2017_1024_Погодити ТОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік», м. Бережани, 

вул. Рогатинська, 56 надання земельної ділянки площею 1,7220 га для 

облаштування складу готової продукції за межами населеного пункту. 

2017_1025_Відмовити Бережанському обласному дитячому гастроентерологічному 

санаторію на розроблення проекту відведення у постійне користування 

земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Гімназійна в м. Бережани, так як це суперечить 

генплану забудови даної території. 

2017_1026_Відмовити ОСББ « Шанс» м. Бережани вул. Героїв Майдану, 1«а» у 

долученні земельної ділянки орієнтовною площею 10 кв. м. до 

прибудинкової території, 
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2017_1027_Надати гр. _________Андрію Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки орієнтовною площею 26 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу по вул. _________в м. 

Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2018 року. 

2017_1028_Скасувати рішення сесії міської ради № 991 від 18.02.2010 року щодо 

надання земельних ділянок для будівництва житлових будинків гр. 

_________П.І., _________В.М., _________О.Р., у зв’язку з не 

виготовленням правовстановлюючих документів. 

2017_1029_Надати гр. _________Руслану В’ячеславовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 600 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. _________ в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01. 12.2018 

року. 

2017_1030_Надати гр. _________Петру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 600 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. _________в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

9.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01. 

12.2018 року. 

2017_1031_Надати гр. _________Василю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________ дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 600 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул_________в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2018 

року. 

2017_1032_Погодити гр. _________Віталію Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________надання земельної ділянки площею 50 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. _________. 

2017_1033_Припинити гр. _________Надії Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. 

_________ право користування земельною ділянкою площею 0,04 га наданої 

для ведення городництва в м. Бережани в  урочищі «Біля цвинтаря зв’язку з 

добровільною відмовою. 

2017_1034_Припинити гр. _________Вірі Михайлівні, жительці с. Лісники, вул. 

_________право користування земельною ділянкою площею 0,18 га наданої 
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для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники в урочищі 

«Шнури» у зв’язку з добровільною відмовою. 

2017_1035_Відмовити гр. _________Володимиру Богдановичу, жителю м. Бережани, у 

припиненні право користування земельною ділянкою площею 27 кв. м. 

наданої для обслуговування  кіоску по вул. _________ у зв’язку з тим що на 

даній земельній ділянці знаходиться торговий кіоск.  

1. Земельні ділянки, на яких припинено право користування, перевести до 

земель не наданих у власність чи користування . 

 

2017_1036_Продовжити терміном до 01.12.2022 року гр. _________Роману 

Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. _________оренду земельної 

ділянки площею 68 кв. м. для перенесення автобусної зупинки з 

добудовою торгового павільйону по вул. _________в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_1037_Встановити надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової 

особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років: міському 

голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, 

заступникам міського голови, керуючому справами (секретарю) 

виконавчого комітету міської ради. 

1. Здійснювати щомісячне преміювання посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати 

роботи, у межах фонду оплати праці у розмірах, визначених 

розпорядженнями міського голови про преміювання працівників 

виконавчого комітету міської ради:  

- міського голови – у розмірі  70% середньомісячної заробітної плати;  

- секретаря міської ради, першого заступника міського голови, 

заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету міської ради – у розмірі до 50% 

середньомісячної заробітної плати. 

Проводити, за результатами роботи, у 2018 року  преміювання міського голови, 

секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників 

міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради до державних і професійних свят та ювілейних дат у розмірі 

до 100% середньомісячної заробітної плати. 

Преміювання здійснювати в межах передбачених асигнувань   на оплату праці 

та з фонду економії оплати праці. 

2. Надавати міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику 

міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами 

(секретарю) виконавчого комітету міської ради матеріальну допомогу для 

вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при 

наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної 

заробітної плати. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 

головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф  здійснювати виплату 
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надбавок до посадового окладу та преміювання згідно з цим рішенням з 01 

січня 2018 року по 31 грудня 2018 року в межах затвердженого фонду 

оплати праці. 

2017_1038_У зв’язку із численними зверненнями громадян міста Бережани щодо 

аварійного стану дорожнього покриття міжнародної автомобільної дороги 

державного  значення  М-12  Стрий  -  Тернопіль  -  Кропивницький   - 

Знам'янка на ділянці м. Бережани направити лист до служби автомобільних 

доріг в Тернопільській області з попередженням про закриття даної ділянки 

дороги в зв’язку з небезпекою учасників руху  

2017_1039_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» на списання та зняття з балансу основного засобу – бензопили 

«Штіль», 2014 року, залишковою вартістю - 1919,92 грн. 

2017_1040_Клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства за 

об’єктом – земельною ділянкою від 13.11.2017 року №579-

ДК/0137/КН/05/01/-17 прийняти до відома. 

1. Звернутись до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області щодо надання роз’яснення про спосіб приведення рішення міської 

ради №606 від 29.01.2013 року та №1008 від 09.10.2014 року у 

відповідність до вимог земельного законодавства. 

 

2017_1041_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 922 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 020 0521 гр. _________Марії 

Василівні по вул. _________в м. Бережани.  

1. Передати гр. _________Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. 

_________безоплатно у власність земельну ділянку площею 922 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. _________в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________Марії Василівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_1042_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 75 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №63 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

001 0230 гр. _________Петру Олексійовичу по вул. _________в м. 

Бережани.  

1. Передати гр. _________Петру Олексійовичу, жителю м. Івано 

Франківськ, вул. _________безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 35 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 63 

по вул_________в м. Бережани. 
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2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________Петру Олексійовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_1043_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 38 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 56 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

007 0420 гр. _________Орисі Михайлівні по вул. _________в м. Бережани.  

1. Передати гр. _________Орисі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

_________безоплатно у власність земельну ділянку площею 38 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу № 56 по вул. 

_________в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________Орисі Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_1044_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100 04 013 0230 гр. 

_________Наталії Йосипівні по вул. _________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. _________Наталії Йосипівні , жительці м. Бережани, вул. 

_________безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. 

м. для індивідуального садівництва по вул. _________в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________Наталії Йосипівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_1045_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 506 від 22.02.2008 року, а саме 

п. 44 скасувати та викласти в такій редакції; 

«44. Передати у власність гр. _________Валентині Богданівні, жительці с. 

Лісники вул. _________,  із земель сільськогосподарського 

призначення земельні ділянки загальною площею 3229 кв. м для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники, в тому 

числі земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 02 003 

0422 площею 0,2355 га.». 

2017_1046_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 729 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 01 001 2130 гр. _________Стефану 

Івановичу по вул. _________в м. Бережани.  
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1. Передати гр. _________Стефану Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________безоплатно у власність земельну ділянку площею 729 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Гоголя, 26«е» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _________Стефану Івановичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_1047_У зв’язку із проведенням капітальних робіт по встановленні водопровідних 

колонок – качалок м. Бережани та розвідувально – експлуатаційній 

свердловині для водопостачання мешканців гуртожитку і дитсадка с. Рай, 

надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Добробут» на збільшення вартості комунального майна:  
№ 

п/п 

Назва об’єкту Місце розташування Вартість 

робіт 

Вартість 

ПДВ 

1 Колонка - качалка вул. Червона 38154,78 7630,90 

2 Колонка - качалка вул. Б. Хмельницького 32102,16 642043 

3 Колонка - качалка вул. Шевченка 18124,49 3624,90 

4 Колонка – качалка (свердловина) вул. Героїв Майдану 42415,25 8483,05 

5 Колонка - качалка вул. Крушельницької – 

Загороди 

19139,08 3827,82 

6 Артсвердловина (120 м) вул. Раївська, 60«А» 185989,22 37197,84 

7 Насос WILO багато ступ. Two 4-

0823 

вул. Раївська, 60«А» 23635,00 4727,00 

8 Електрообладнання (зг.специфікац.) вул. Раївська, 60«А» 48450,56 9690,11 

9 Зовнішній водопровід с. Рай вул. Раївська 73361,38 14672,28 

2017_1048_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Добробут» на списання з балансу підприємства незавершених 

капітальних вкладень за 2006 р. – 2010 р., а саме: 

-  Влаштування асенізаційного поля – 6834,43 грн (шість тисяч вісімсот 

тридцять чотири гривні 43 коп.). 

-  Будівництво очисних споруд, вул. Січових стрільців, 73 – 110804,48 

грн (сто десять тисяч вісімсот чотири гривні 48 коп.). 

2017_1049_Продовжити терміном до 01.12.2020 ТзОВ «Захід Авто Центр» оренду 

земельної ділянки площею 1560 кв. м. для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з офісними приміщеннями в м. 

Бережани по вул. Івана Франка. 

1. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 

2017_1050_Передати основні засоби з балансу Бережанського міського комунального 

підприємства «Благоустрій» на баланс Бережанському міському 

комунальному підприємству «Господар» згідно Додатку 1. 

1. Доручити головним бухгалтерам БМКП «Благоустрій» та БМКП  

«Господар» забезпечити передачу основних засобів відповідно до 

чинного законодавства. 
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2017_1051_Звільнити земельні ділянки, згідно переліку від сплати земельного податку 

2018 року. 

 

 

Додаток №1 

До рішення сесії міської ради  

«____»______________2017р.  

 

 

Перелік  

земельних ділянок під обєктами комунальної вланості громади 

 

1. Кладовище  м. Бережани вул. Лепких,  

2. Кладовище с. Лісники, вул. Мічуріна,1; 

3. Кладовище с. Рай  вул. Злуки;  

4. Будинок побуту «Прикарпаття» по пл. Ринок,15 в м. Бережани; 

5. Адміністративний будинок  по вул. Банкова, 3  в м. Бережани. 

 

 

Начальник відділу фінансової звітності  

та бухгалтерського обліку 

– головний бухгалтер міської ради                          С.Ф.Ковалик 

 

 

 

2017_1052_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 рік 

в сумі  198,0 тис. грн. за рахунок: 

1.1. Збільшення: 

- 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій  (41034500) 

198,0 ТИС. 

ГРН. 

              2.  Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік на 198,0 тис. грн. за рахунок : 

- 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій  

198,0 тис. грн. 

 

2.1. 
Бережанська міська рада   128,0 тис. грн. 

 
Збільшити асигнування на: 128,0 тис. грн. 

 
з них на:  

 
 капітальні видатки 128,0 тис. грн. 

 
КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток інфраструктури 128,0 тис. грн. 
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доріг ” 

2.2. 
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

70,0 тис. грн. 

 
Збільшити асигнування на: 70,0 тис. грн. 

 з них на:  

 
 капітальні видатки 70,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

70,0 тис. грн. 

 

      3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік: 

3.1. 
Бережанська міська рада    

 
Збільшити асигнування на: 5,0 тис. грн. 

 
з них на:  

 
 капітальні видатки 5,0 тис. грн. 

 
КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг ” 

5,0 тис. грн. 

3.2. 
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 
 

 Зменшити асигнування на: 5,0 тис. грн. 
 з них на:  

 
 капітальні видатки 5,0 тис. грн. 

 
КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

5,0 тис. грн. 

         4. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до 

рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017 

рік ”), згідно з додатком № 1. 

5. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 

602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 198,0 тис. грн. та 

збільшивши за спеціальним фондом на – 198,0 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 198,0 тис. грн. 
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Зміни(+,-) Всього

0100000 Бережанська міська рада  +133000,0 +133000,0
0110000 Бережанська міська рада  +133000,0 +133000,0

0116650 6650 0456  Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг 

Капітальні видатки (придбання 

обладнання комплексу "Пішохідний 

перехід" у місті Бережани)

+133000,0 +133000,0

1000000
Відділ освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради +65000,0 +65000,0

1010000
Відділ освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради +65000,0 +65000,0

Капітальні видатки ( придбання 

обладнання "Мультимедійна дошка" у 

місті Бережани)

+80000,0 +80000,0

Капітальні видатки (співфінансування 

по капітальному ремонту по впровадженню 

енергозберігаючих технологій із заміною 

віконних та дверних блоків Бережанської 

ЗОШ I-III ступенів № 3 по вул. Садова,, 5 

-15000,0 -15000,0

Всього +198000,0 +198000,0

Код 

тимча

сової 

класи

фікації 

видат

Разом видатків на поточний 

рік 

Код 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

Назва об’єктів відповідно  до 

проектно- кошторисної документації 

тощо

1011020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями 

Додаток № 1

до  рішення  міської  ради  від   21 грудня  2017 р. №  

"Про  внесення змін до міського бюджету  на 2017  рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
1

Код 

функц

іональ

ної 

класи

фікаці

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

                   

Секретар міської ради                                                        Гончар.П.В                                                                                           


