
2017_732_Пункт 2 рішення викласти в новій редакції: 

«Затвердити з 01 січня 2017 року наступні категорії учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Бережани, які звільняються від плати за харчування 

(за рахунок місцевого бюджету проводиться одноразове безкоштовне 

харчування): 

на 100 відсотків:  

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

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 

пільгове харчування;  

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

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

спеціальних або інклюзивних класах; 

- учні з числа дітей з інвалідністю; 

2. Пункт 4 рішення скасувати та викласти в такій редакції:  

       «Встановити грошову норму на одного учня, що належить до пільгової 

категорії, в розмірі 18,80 грн.». 

2017_733_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 013 0223 гр. ___________  Меланії 

Семенівні по вул. ___________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________  Меланії Семенівні, жительці м. Бережани, 

___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Хатки, 124 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Меланії Семенівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_734_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 733 кв. м. для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100 04 013 0224 гр. ___________  Меланії Семенівні 

по вул. ___________  в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________  Меланії Семенівні, жительці м. Бережани, 

___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 733 кв. м. 

для ведення садівництва по вул. ___________ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________ Меланії Семенівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 



2017_735_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 790 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 005 0545 гр. ___________  Ярославу Володимировичу по ___________  

в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________  Ярославу Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 790 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. ___________ Ярославу Володимировичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.  

2017_736_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100 04 019 0206 гр. ___________  Наталії Петрівні 

по вул___________  в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________  Наталії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. ___________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. для ведення 

садівництва по вул . ___________ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Наталії Петрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_737_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 013 0221 гр. ___________ Оксані Степанівні по вул. ___________ в м. 

Бережани.  

1. Передати гр. ___________  Оксані Степанівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 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. ___________  Оксані Степанівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_738_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 368 кв. м. для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 



кадастровим номером 6120410100 04 013 0222 гр. ___________  Оксані Степанівні 

по вул. ___________  в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________ Оксані Степанівні, жительці м. Бережани, вул. ___________  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 368 кв. м. для ведення 

садівництва по вул. ___________ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. ___________  Оксані Степанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_739_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 712 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 019 0203 гр. ___________  Андрію Миколайовичу по вул. ___________  

в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________  Андрію Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 712 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. ___________  Андрію Миколайовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.  

2017_740_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 821 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 006 0268 гр. ___________  Любові Ільківні по вул. ___________  в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. ___________  Любові Ільківні, жительці м. Бережани, вул. ___________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 821 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. ___________  Любові Ільківні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_741_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 32 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу № 8 за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за кадастровим номером 6120410100 04 001 0220 гр. ___________ 

Валерію Яковичу по вул___________ в м. Бережани.  



1. Передати гр. ___________  Валерію Яковичу , жителю м. Бережани, вул. ___________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 32 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу №8 по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Валерію Яковичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_742_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 47 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражів № 12, № 17 за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 001 0225 гр. 

___________  Ользі Олександрівні та гр. ___________  Анні Мирославівні по вул. 

___________  в м. Бережани.  

1.  Передати гр. гр. ___________  Ользі Олександрівні, жительці м. Бережани, 

___________ та гр. ___________  Анні Мирославівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________ безоплатно у спільну власність земельну ділянку площею 47 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражів № 12, № 17 в двох рівнях по 

вул. ___________ в м. Бережани. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. ___________  Ользі Олександрівні та гр . ___________  Анні Мирославівні 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України 

2017_743_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 641 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 007 0399 гр. ___________  Марії Іванівні в м. Бережани по вул. 
___________ 

1.  Надати гр. ___________  Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________  

в оренду терміном до 01.10.2022 року земельну ділянку площею 641 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. ___________ 

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

земельної ділянки. 

3.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.  Гр. ___________  Марії Іванівні виконувати обов’язки орендаря земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

2017_744_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 508 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 008 0432 гр. ___________  Ользі Степанівні в м. Бережани по вул. 
___________ 



1.  Надати гр. ___________  Ользі Степанівні, жительці м. Старий Оскол, 

мікрорайон ___________ Білгородської області Російської Федерації в оренду 

терміном до 01.10.2022 року земельну ділянку площею 508 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. ___________ 

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

земельної ділянки. 

3.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.  Гр. ___________  Ользі Степанівні виконувати обов’язки орендаря земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_745_Скасувати пункт 6 рішення сесії Бережанської міської ради № 1179 від 

26.06.2015 року «Про  надання дозволу на складання технічної 

документації». 

2017_746_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 2077 кв. м. для 

будівництва та обслуговування будівель та споруд Бережанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 005 0561  в м. 

Бережани по вул. С.Бандери, 2. 

1.      Передати в комунальну власність вищевказану земельну ділянку. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_747_-750_Відмовити громадянам (згідно списку) у наданні земельних ділянок 

для будівництва автогаражів та для будівництва житлових та дачних 
будинків в м. Бережани у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок по 
даних цільових призначеннях. 

№ п/п Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1. ___________  Василь Васильович м. Бережани, вул. ___________ 

2. ___________ Сергій Васильович м. Бережани, вул. ___________ 

3. ___________ Ігор Геннадійович с. Літятин, Бережанського району 

4. ___________ Ігор Богданович с. Рай, вул. ___________ 

 

2017_751_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, яка перебуває в оренді МПП ___________ по вул. ___________ в м. 

Бережани за кадастровим номером 6120410100 04 017 0068 загальною 

площею 0,4411 га на земельні ділянки з площею 0,0292 га, площею 0,0774 

га, площею 0,3228 га і площею 0,0117 га та припинити право оренди на дану 

земельну ділянку. 



1.Новосформовані земельні ділянки площею 0,0774 га за кадастровим номером 

6120410100 04 017 0411, площею 0,3228 га за кадастровим номером 

6120410100 04 017 0412 , площею 0,0117 га за кадастровим номером 

6120410100 04 017 0413 перевести до земель не наданих у власність або 

постійне користування за добровільною відмовою підприємства.  

2. Новосформовану земельну ділянку площею 0,0292 га за кадастровим номером 

6120410100 04 017 0410 передати в оренду МПП ___________ на умовах 

попереднього договору терміном до 01.03.2018 року для обслуговування 

нежитлових будівель і споруд по вул. ___________ в м. Бережани. 

 

2017_752_Продовжити терміном до 01.09.2018 року гр. ___________  Роману Євгеновичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________  оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. 

для обслуговування металічного автогаражу  в м. Бережани  по вул. Шевченка. 

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_753_Продовжити терміном до 01.09.2018 року гр. ___________ Ганні Василівні, 

жительці с. Надрічне, вул. ___________  оренду земельної ділянки площею 1100 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани  по вул. ___________  (біля присадибної 

ділянки ). 

1.Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2017_754_Продовжити терміном до 01.09.2022 року гр. ___________ Івану Богдановичу, 

жителю с. Рогачин, вул.___________ оренду земельної ділянки площею 27 кв. м. 

для обслуговування торгового кіоску по вул. ___________  в м. Бережани. 

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

земельної ділянки 

2017_755_Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок для 

ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць Козацька, 8-

го Березня) на території Бережанської міської ради. 

1. У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на землях, 

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

Бережанському районі Головного управління Держеокадастру 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). 

2.    Рекомендувати Відділ у Бережанському районі Головного управління    

Держеокадастру у Тернопільській області районі 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. 

 

2017_756_Надати гр. ___________  Василю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

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

права оренди земельної ділянки площею 774 кв. м. обслуговування придбаної 

нежитлової будівлі (навіс для сільськогосподарських машин ) по вул. 

___________ в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2018 

року. 

2017_757_Надати гр. ___________  Віталію Анатолійовичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

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

права оренди земельної ділянки площею 3228 кв. м. для обслуговування 

придбаного нежитлової приміщення ( деревообробна майстерня-пилорама ) 

по вул. ___________ в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2018 

року. 

2017_758_Надати ПАТ «Українська енергетична група» м. Київ , вул. М. ___________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

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

права оренди земельної ділянки площею 44153 кв. м. для обслуговування 

придбаних нежитлових будівель та споруд по вул. ___________, в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2018 

року. 

2017_759_Надати гр. ___________  Марії Костянтинівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельних ділянок загальною площею 286 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. ___________ в м.. Бережан 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2018 

року. 

2017_760_Надати гр. ___________  Олегу Ігоровичу, 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 335 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 01.04.2018 

року. 

2017_761_Надати гр. ___________  Володимиру Омеляновичу , 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 192 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 01.04.2018 

року. 

2017_762_Продовжити терміном до 01.03.2018 року термін дії п. 7 рішення сесії міської 

ради № 326 від 10 серпня 2016 року щодо надання  гр. ___________  Ірині 

Олексіївні , жительці м. Львів , вул. ___________ та гр.  ___________  Любові 

Олексіївні , 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 1000 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. ___________ в м. Бережани. 

2017_763_Продовжити терміном до 01.03.2018 року термін дії п. 8 рішення сесії міської 

ради № 326 від 10 серпня 2016 року щодо надання  гр. ___________  Ірині 

Олексіївні , жительці м. Львів , вул. ___________ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі на (місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 385 кв. м для ведення садівництва по вул. ___________  в м. Бережани. 

2017_764_Продовжити терміном до 01.03.2018 року термін дії п. 9 рішення сесії міської 

ради № 326 від 10 серпня 2016 року щодо надання  гр.  ___________  Любові 

Олексіївні , 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 385 кв. м для для ведення садівництва по вул. ___________  в м. 

Бережани. 

2017_765_Погодити ___________  Михайлу Степановичу жителю м. Бережани вул. 

___________  використання земельної ділянки для ведення городництва в 

урочищі в районі вулиць ___________ терміном на 1 рік. 

2017_766_Погодити Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею 4,0 га для 

влаштування полігону твердих побутових відходів в урочищі «Вище 

очисних» за межею населеного пункту. 

2017_767_Звільнити від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до 

місцевих бюджетів (70 відсотків) за оформлення (у тому числі замість 



втрачених або викрадених), обмін доку ментів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка 

зараховується до бюджету' міста, окремі категорії осіб, які зареєстрували 

своє місце проживання на території міста, згідно з додатком 1 до цього 

рішення. 

2017_768_Внести доповнення до Статуту Комунального закладу «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого», а саме: пункт 1.13. скасувати та викласти 

в новій редакції:  

«1.13. Юридична адреса Міської бібліотеки: 47501, Площа Ринок, 1, м. 

Бережани, Тернопільська область.». 

2. Доручити Директору Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека 

імені Богдана Лепкого» провести державну реєстрацію змін до  статуту 

згідно п. 1 даного рішення. 

2017_769_Прийняти у комунальну власність м. Бережани, сіл Лісники та Рай -  

Меморіал борцям за волю України (ОУН- УПА), який знаходиться  за 

адресою : Тернопільська область, м. Бережани вул. Лепких, південна- 

західна частина кладовища з оціночною вартістю згідно висновку ……грн. 

1. Передати об’єкт культурної спадщини зазначений в пункті 1 на баланс  та 

обслуговування Бережанського міського   комунального підприємства 

«Господар».  

2. Доручити відділу культури , туризму та релігій міської ради підготувати 

необхідні документи (облікова картка об’єкта, фото фіксація) для підготовки 

клопотання в Міністерство культури України щодо занесення даного об’єкту 

культурної спадщини в Державний реєстр нерухомих пам’яток України 

місцевого значення  

2017_770_Дозволити виконавчому комітету Бережанської міської ради у встановленому 

законодавством порядку: 

1. Списати суму безнадійної дебіторської заборгованості, строк позовної 

давності якої минув станом на 01.01.2017, у сумі 4337,25 грн (чотири тисячі 

триста тридцять сім гривень  ). 

2. Списати суму безнадійної дебіторської заборгованості, строк позовної 

давності якої минув станом на 01.01.2017, у сумі 639,07 грн. 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на  відділ бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності міської ради. 

2017_771_Надати в оренду, терміном до 01.08.2018 року, ТзОВ «Компанія «Еко-інвест 

» частину нежитлового приміщення площею 4 кв. м. за адресою: м. 

Бережани площа Ринок, 14 для розміщення пункту прийому платежів за 

вивіз твердих побутових відходів. 

1.Орендну плату встановити в розмірі 240 грн. за 1 кв.м. в рік. 

1. Зобов’язати ТзОВ «Компанія «Еко-інвест» укласти договір оренди майна 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай у термін до 

01.10.2017 року. 

2017_772_Затвердити Програму з відзначення в місті Бережани 75-ї річниці утворення 

Української Повстанської Армії (додається). 



2017_773_Внести зміни до структури та штатного розпису апарату виконавчого 

комітету Бережанської міської ради, затвердженої рішенням сесії міської 

ради від  23.12.2016 року № 436, а саме: 

1. Вивести 1 шатну одиницю – архіваріуса трудового архіву; 

2. Ввести 1 штатну одиницю – завідувача архіву міської ради. 

3. Вивести 0,5  штатної одиниці  - сторожа; 

4. Ввести 0,5 штатної одиниці – прибиральниці службових приміщень. 

5. Ввести 1 штатну одиницю – завідувача господарства. 

2017_774_Надати дозвіл БМКП «Господар» на здійснення оплати виготовлення 

«Робочого проекту реконструкції ділянки газопровіду середнього тиску по вул. 

Тернопільській в м. Бережани»  в сумі 9 919, 40 грн. (дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’ятнадцять гривень 40 копійок).  

2017_775_Надати дозвіл  відділу культури , туризму та релігій  Бережанської міської 

ради на списання літератури як зношеної у відповідності до акту комісії №5 

від 07.09.2017 року у кількості 2208 примірників на суму 2402,00 грн. та 

акту комісії №6 від 12.09.2017 року у кількості 3360 примірників на суму 

3440,00 грн. 

1. Відділу культури , туризму та релігій  Бережанської міської ради 

провести списання літератури у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

 

2017_776_Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2017 рік в 

сумі 48,1 тис. грн.: 

              Збільшення: 
1.1. Бережанська міська рада   24,1 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 24,1 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна  плата 3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113240 „ Організація та проведення 

громадських робіт ” 

3,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 0,7 тис. грн. 

 КПКВ  0113240 „  Організація та проведення 

громадських робіт ” 

0,7 тис. грн. 

  поточні видатки 20,4 тис. грн. 

 КПКВ  0116650  „ Утримання та розвиток 

інфраструктури  доріг ” 

 

20,4 тис. грн. 

1.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

24,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 24,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 24,0 тис. грн. 



 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

24,0 тис. грн. 

          

        2.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік, а саме: 

 
2.1. Бережанська міська рада    

 Збільшити асигнування на: 25,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 

 

25,0 тис. грн. 

2.2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 25,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 25,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414200 „Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи” 
25,0 тис. грн. 

 

         3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік, а саме: 

 
3.1. Бережанська міська рада    

 Зменшити асигнування на: 66,5 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 66,5 тис. грн. 

 КПКВ 0116650  „ Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг ”  

66,5 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 18,4 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 18,4 тис. грн. 

 КПКВ 1016310  „ Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території ” 

18,4 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, 

збільшивши  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 48,1 тис. грн. та 

зменшивши за спеціальним фондом на – 48,1 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 48,1 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017_776_ 
 

    

Додаток № 1  

до  рішення  міської  ради  від      вересня  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 розвитку1 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Назва об’єктів відповідно  

до проектно- кошторисної 

документації тощо 

Разом видатків на поточний 

рік  

Зміни(+,-) Всього 

0100000     Бережанська міська рада   -66500,0 -66500,0 

0110000     Бережанська міська рада   -66500,0 -66500,0 

0116650 6650 0456 
Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг 

Капітальний ремонт 

дороги по вулиці Червона 

в м. Бережани 

-66500,0 -66500,0 

1000000     
Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 
  +18400,0 +18400,0 

1010000     
Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 
  +18400,0 +18400,0 

1016310 6310 0490 

Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території  

Капітальні видатки 

(ремонт школи-гімназії) 
+14400,0 +14400,0 

Капітальні видатки 

(виготовлення проектно-

кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

спортивного майданчика 

по вулиці І..Франка м. 

Бережани 

+4000,0 +4000,0 

      Всього   -48100,0 -48100,0 



 

2107_777_Продовжити терміном до 01.09.2018 року гр. ___________  Роману Івановичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________, оренду земельної ділянки площею 650 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_778_Продовжити терміном до 01.09.2018 року гр. ___________  Софії Василівні, 

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_779_Продовжити терміном до 01.09.2018 року гр. ___________  Ігорю Теодозійовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________, оренду земельної ділянки площею 150 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. ___________  ( біля кладовища ). 

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_780_Продовжити терміном до 01.09.2018 року гр. ___________  Ігорю Теодозійовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________, оренду земельної ділянки площею 350 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. ___________  ( біля присадибної 

ділянки). 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_781_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 550 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 007 0413 гр. ___________  Ганні 

Володимирівні по вул. ___________  в м. Бережани. 

1.  Передати гр. ___________  Ганні Володимирівні, жительці м. 

Бережани, вул. ___________ безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 550 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. ___________  Ганні Володимирівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_782_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 708 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 006 0269 гр. ___________  Катерині 

Сільвестрівні по вул. ___________ в м. Бережани. 

1.  Передати гр. ___________ Катерині Сільвестрівні, жительці м. 

Бережани, ___________,безоплатно у власність земельну ділянку площею 

708 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. ___________  Катерині Сільвестрівні виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_783_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

03 001 0270 гр. ___________  Миколі б/батька в с. Рай.  

1. Передати гр.___________ Миколі б/батька, жителю с. Рай, вул. Орлика, 57 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1400 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Миколі б/батька виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_784_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

03 001 0269 гр. ___________  Миколі б/батька в с. Рай.  

1.  Передати гр. ___________  Миколі б/батька, жителю с. Рай, вул. 

Орлика, 57 безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. 

м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. ___________  Миколі б/батька виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 



2017_785_Надати гр. ___________  Катерині Романівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

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

ведення садівництва по вул. Хатки в м. Бережани 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2018 року 

2017_786_Надати гр. ___________  Ларисі Григорівні, 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 

01.04.2018 року. 

2017_787_Внести зміні в рішення сесії міської ради №695 віл 17.08.2017року , а саме п. 

12 скасувати та викласти в новій редакції: 

12. Надати гр. ___________  Ользі Омелянівні, 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 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. ___________ в с. Бережани.» 

 

2017_788_Надати гр.. ___________  Сергію Михайловичу, жителю м. Бережани вул.. 

___________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 86 кв. м. для обслуговування придбаної 

будівлі, яка реконструюється під житловий будинок по вул. ___________ в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року.. 

2017_789_Погодити гр. ___________  Уляні Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________ надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

посвідчення право власності земельної ділянки для ведення садівництва в 

урочищі «Жорнисько». 

2017_790_Надати терміном до 01.09.2018 року гр. ___________  Світлані Іванівні, жительці 

Львівської області, Пустомитівського району, с. Зимна Вода, вул. ___________  

оренду земельної ділянки площею 288 кв. м. для ведення городництва в м. 

Бережани по вул. Шевченка. 

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_791_Відмовити  гр. ___________  Стефанії Михайлівні,  жительці м. Бережани вул. 

___________   у наданні земельної ділянки для ведення городництва в урочищі 

«Біля  цвинтаря», оскільки дана земельна ділянка знаходиться в 

користуванні. 

2017_792_ Відмовити  гр. ___________  Василю Михайловичу,  жителю  м. Бережани вул.. 

___________  у наданні земельної ділянки для ведення городництва в урочищі 

«Біля  цвинтаря», оскільки дана земельна ділянка знаходиться в 

користуванні. 

2017_793_Внести зміни до п.1.2. та п.7.1. Статуту Бережанської дитячо-юнацької 

спортивної школи, затвердженого рішенням сесії Бережанської міської 

ради від 25 грудня 2015 року №44 виклавши їх у новій редакції, а саме: 

1. «Засновником ДЮСШ є Бережанська міська рада (згідно рішення сесії 

Бережанської міської ради №44 від 25.12.2015 року), а підпорядкована 

відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

Фінансування Бережанської ДЮСШ здійснюється за кошти міського 

бюджету та за кошти не заборонені чинним законодавством.» 

2. «Безпосереднє керівництво ДЮСШ здійснює її директор, який за попереднім 

погодженням із засновником або уповноваженим ним органом, 

призначається та звільняється з посади відділом освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради в установленому порядку чинним 

трудовим законодавством.» 

2. Доручити директору Бережанської дитячо-юнацької спортивної школи 

(ДУДА В.П.) у місячний термін вчинити дії щодо державної реєстрації 

вищевказаних змін до Статуту Бережанської дитячо-юнацької спортивної 

школи. 

2017_794_Надати гр. ___________  Мирону Михайловичу, жителю с. Поручин вул. 

Л___________ Бережанського району  дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду  земельної ділянки площею  834 

кв.м. для обслуговування нежитлового приміщення (складське 

приміщення) по вул. ___________ в м. Бережани із земель міста ненаданих у 

власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018року. 

2017_795_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

№155 «Поточний ремонт адміністративного будинку по вул.. Банкова, 3 в 

м. Бережани» загальною кошторисної вартістю 199,896 тис. грн. (сто 

дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень). 

2017_796_Затвердити акт земельної комісії від 19 вересня 2017 року щодо 

встановлення меж земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку по вул. Л.Українки, 12 в м. Бережани (ОСББ « Гребля»). 



2017_797_Затвердити акт земельної комісії від 19 вересня 2017 року щодо 

встановлення меж земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку по вул. Л.Українки, 15 «б» в м. Бережани (ОСББ « Золота липа»). 

2017_798_Відмовити гр. ___________  Надії Станіславівні, жительці м. Бережани вул. 

___________  у наданні дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі площею 

308 кв. м. для обслуговування  житлової квартири, оскільки межі земельної 

ділянки в натурі не відповідають  межам земельної ділянки представленої 

згідно поданої схеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


