
 

2017_799_Затвердити проект договору про спільну діяльність згідно додатку №1. 

 1. Подати даний проект договору на затвердження сесії Курянівської сільської 

ради. 

 2. Надати дозвіл міському голові на підписання даного договору про спільну 

діяльність, після узгодження істотних умов договору з Куряніською 

сільською радою. 

2017_800_804Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок 

для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць 

Козацька, 8-го Березня) на території Бережанської міської ради. 

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

погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ 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). 

               3.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  жовтня 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. ___________  Василь Петрович с. Вербів, Бережанського району ___________ 

2. 
___________  Олександр 

Олександрович 
м. Донецьк, вул. ___________ ___________ 

3.  ___________ Петро Стефанович м. Бережани, вул. ___________ ___________ 

4. ___________ Тарас Павлович м. Бережани, вул. ___________ ___________ 

 

 

 



2017_805_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки площею 700 кв. м., наданої в оренду для будівництва та 
обслуговування автомайстерні з гаражем по вул. ___________  в м. Бережани 
та подальшого викупу підприємцем ___________  Степаном Миколайовичем, 
жителем вул. ___________  в м. Бережани із внесенням користувачем 
попередньої оплати - авансу в розмірі 20% визначеної за нормативною 
грошовою оцінкою земельної ділянки. 

2017_806_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки площею 13445 кв. м., наданої в оренду для 
обслуговування придбаних нежитлових будівель по вул. ___________  в м. 
Бережани та подальшого викупу гр. ___________  Тетяною Іванівною, 
жителькою вул___________  Великий Ходачків Козівського району та гр. 
___________  Любов Іванівноюв, жителькою с. Мишковичі Тернопільського 
району із внесенням користувачами попередньої оплати - авансу в розмірі 
20% визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

2017_807_Продовжити терміном до 01.10.2018 року гр. ___________  Марії Марківні, 

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

1080 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_808_Продовжити терміном до 01.10.2017 року гр. ___________  Поліні Олександрівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 129 

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

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_809_Продовжити терміном до 01.10.2018 року гр.___________ Ярославі Семенівні, 

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

400 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_810_Продовжити терміном до 01.10.2018 року гр. ___________  Аллі Володимирівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 264 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани в урочищі «Біля цвинтаря». 

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_811_Надати терміном до 01.10.2018 року гр. ___________  Марії Пилипівні, жительці 

м. Бережани, вул. ___________ в оренду земельну ділянку площею 450 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_812_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. ___________  Максиму Ігоровичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________ право особистого сервітуту на 

земельну ділянку площею 15 кв. м. для обслуговування пересувного 

торгового кіоску по вул. ___________. 

1.   Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору 

особистого сервітуту і його реєстрації. 

2.      Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативного грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2017_813_Продовжити терміном до 01.10.2018 року гр. ___________  Ярославу 

Олексійовичу, жительці м. Бережани, вул. ___________  оренду земельної 

ділянки площею 1000 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_814_Продовжити терміном до 01.10.2018 року гр. ___________  Валентині 

Володимирівні, жительці м. Львів, вул. ___________ оренду земельної ділянки 

площею 22 кв. м. для встановлення підпірної стінки в м. Бережани 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_815_Надати терміном до 01.10.2018 року гр. ___________  Олені Михайлівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ в оренду земельну ділянку площею 

150 кв. м. для ведення городництва м. Бережани в урочищі «Біля цвинтаря». 

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_816_Надати терміном до 01.10.2018 року гр. ___________  Оксані Богданівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________  в оренду земельну ділянку площею 

397 кв. м. для ведення городництва м. Бережани по вул. О.Кобилянської. 

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_817_Відмовити ТОВ ___________, м. Львів, вул. ___________ у наданні в сервітутне 

користування земельної ділянки площею 300 кв. м. для проходу, проїзду та 

тимчасового паркування транспортних засобів біля орендованої земельної 

ділянки по вул. ___________ в м. Бережани. 

 

2017_818_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 007 0402 гр. ___________  Володимиру 

Михайловичу по вул. ___________   в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________   Володимиру Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул. ___________ 2 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. ___________  Володимиру Михайловичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_819_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 165 кв.м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100 04 007 0412 гр. ___________  

Володимиру Михайловичу по вул___________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________ Володимиру Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул. ___________, 12 безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 165 кв.м. для індивідуального садівництва по вул. ___________ в 

м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________ Володимиру Михайловичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_820_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 501 кв.м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером кадастровим номером 6120410100 04 005 0562 гр. 

___________ Марії Львівні по вул. ___________ в м. Бережани.  



1. Передати гр. ___________Марії Львівні, жительці м. Тернопіль, вул. 

___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 501 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 Львівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_821_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 942 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 0478 гр. ___________Богдану 

Йосиповичу по вул. ___________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________Богдану Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. 

вул. ___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 942 

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. ___________Богдану Йосиповичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_822_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 135 кв.м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером кадастровим номером 6120410100 04 005 0554 гр. 

___________Надії Миколаївні по вул. ___________в м. Бережани.  

1. Передати в оренду терміном до 01.09.2022 року гр. ___________Надії 

Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. ___________земельну ділянку 

площею 135 кв.м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. ___________в м. 

Бережани. 

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. ___________Надії Миколаївні виконувати обов’язки користувача 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_823_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 35 кв.м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу №19 за рахунок земель житлової та 



громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 017 0400 гр. 

___________Світлані Михайлівні по вул. Л.Українки, 16«з» в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________Світлані Михайлівні, жительці м. Бережани, 

вул. ___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 

кв.м. для будівництва та обслуговування автогаражу №19 по вул. 

___________в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________Світлані Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_824_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 0204 гр. ___________Сергію 

Ігоровичу та гр. ___________Юрію Ігоровичу в м. Бережани по вул. ___________. 

1.  Передати гр. ___________Сергію Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ та гр. ___________Юрію Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 

площею 1000 кв.м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. вул.  

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________Сергію Ігоровичу та гр. ___________Юрію Ігоровичу 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_825_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1209 кв.м. для ведення 

городництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100 04 014 0116 гр. ___________Андрію 

Остаповичу по вул. ___________ в м. Бережани.  

1. Передати в оренду терміном до 01.09.2018 року гр. ___________Андрію 

Остаповичу, жителю м. Бережани, вул. ___________земельну ділянку 

площею 1209 кв.м. для ведення городництва по вул. Хатки в м. 

Бережани. 

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

земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_826_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 34 кв.м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу №21 за рахунок земель житлової та 



громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 017 0415 гр. 

___________Михайлу Андрійовичу по вул. ___________в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________Михайлу Андрійовичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 34 

кв.м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 21 по вул. 

___________ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________Михайлу Андрійовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_827_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 88 кв.м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу №35 за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 017 0416 гр. 

___________Марії Михайлівні по вул___________в м. Бережани.  

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

___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 88 кв.м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №35 по вул. ___________в м. 

Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_828_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 007 0430 гр. ___________Ользі 

Омелянівні по вул. ___________ в м. Бережани.  

1.  Передати в оренду терміном до 01.09.2022 року гр. ___________Ользі 

Омелянівні жительці м. Бережани, вул. ___________земельну ділянку 

площею 1000 кв.м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. вул. ___________в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

3.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_829_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 04 004 0165 гр. ___________Парасковії 

Данилівні по вул. ___________в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Парасковії Данилівні, жительці м. Бережани, 

вул. Львівська, 77 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. ___________Парасковії Данилівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_830_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 04 004 0166 гр. 

___________Парасковії Данилівні по вул.___________ в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Парасковії Данилівні, жительці м. Бережани, 

вул. ___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 

кв.м. для індивідуального садівництва по вул. Львівська в м. Бережани. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. ___________Парасковії Данилівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_831_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 04 009 0483 гр. ___________Мирославу 

Любомировичу по вул. ___________в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Мирославу Любомировичу, жителю 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. ___________Мирославу Любомировичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_832_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 233 кв.м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 



призначення за кадастровим номером 6120410100 04 009 0484 гр. 

___________Мирославу Любомировичу по вул. ___________в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Мирославу Любомировичу, жителю м. 

Бережани, вул.___________безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 233 кв.м. для індивідуального садівництва по вул. ___________ в 

м. Бережани. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. ___________Мирославу Любомировичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_833_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 944 кв.м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 009 0485 гр. ___________Наталії Іванівні 

по вул. ___________в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Наталії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 944 кв.м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. ___________. Бережани. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. ___________Наталії Іванівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_834_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 610 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 2129 гр. ___________Степану 

Васильовичу по вул. ___________в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Степану Васильовичу, жителю м. Бережани, 

вул. Січових Стрільців, 36/23 безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 610 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. ___________Степану Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_835_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 35 кв.м. для будівництва 



та обслуговування автогаражу № 6 за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 017 0409 гр. 

___________Петру Васильовичу по вул. ___________ в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Петру Васильовичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 

кв.м. для будівництва та обслуговування автогаражу №6 по вул. 

___________в м. Бережани. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. ___________Петру Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_836_ Внести зміни в рішення сесії міської ради № 547 від 3 квітня 2008 року п. 12 

скасувати та викласти в такій редакції: 

«Передати у власність гр. ___________Олександрі Богданівні, жительці м. 

Бережани, вул. ___________із земель житлової та громадської забудови 

земельну ділянку загальною площею 357 кв.м. для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. ___________ в 

м. Бережани». 

2017_837_Продовжити терміном до 01.10.2022 року гр. ___________Надії Степанівні, 

жительці м. Бережани вул. ___________право оренди земельної ділянки 

площею 558 кв.м. наданої для ведення городництва по вул. ___________ ( біля 

присадибної ділянки).  

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

оцінки земельної ділянки. 

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_838_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 04 004 0196 гр. ___________Надії 

Володимирівні по вул. ___________в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________ Надії Володимирівні жительці м. Бережани, 

вул. Стефаника,12 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. ___________Надії Володимирівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_839_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 04 004 0197 гр. ___________Михайлу 

Семеновичу по вул. ___________ в м. Бережани.  

1.  Передати гр. ___________Михайлу Семеновичу жителю м. Бережани, 

вул. Стефаника,12  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. ___________ в м.  

2.  Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. ___________Михайлу Семеновичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_840_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «___________ м. Бережани, вул. 

___________земельної ділянки площею 487 кв.м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Кушніра, 21 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

2. Надати ОСББ ___________м. Бережани, вул. ___________у власність 

земельну ділянку площею 487 кв.м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку по вул___________в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

02.03. – для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, кадастровий номер 6120410100 04 005 0560 землі 

житлової та громадської забудови), із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2017_841_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. ___________Олегу 

Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________земельної ділянки 

площею 277 кв.м. для будівництва та обслуговування приміщення магазину 

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

користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

2. Надати в оренду терміном до 01.09.2022 року гр. ___________Олегу 

Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. Л. ___________земельну ділянку 

площею 277 кв.м. для будівництва та обслуговування магазину по вул. 

___________в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 03.07. – для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 6120410100 04 



005 0536 землі житлової та громадської забудови), із земель міста не 

наданих у власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки.  

4. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку до 01.11.2017 року. 

2017_842_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. ___________Степану 

Миколайовичу оренду земельної ділянки площею 700 кв.м. для 

обслуговування автомайстерні по вул___________в м. Бережани.  

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_843_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. 

___________Миколі Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________земельної 

ділянки площею 24 кв.м. для будівництва та обслуговування автогаражу 

№12 по вул. ___________в м. Бережани із земель міста не наданих у власність 

чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

зміна цільового використання земельної ділянки 

2. Надати в оренду терміном до 01.10.2020 року гр. ___________Миколі 

Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________земельну ділянку 

площею 24 кв.м. для будівництва та обслуговування автогаражу №12 

по вул. ___________ в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер ___________ 

землі житлової та громадської забудови), із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки.  

4. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку до 01.11.2017 року. 

 

2017_844_Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Доля» м. 

Бережани, вул. Січових Стрільців, 15 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Січових 

Стрільців,15 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

1.      Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

2.      Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2018 

року. 

2017_845_Продовжити терміном до 01.09.2018 року дію п. 8 рішення сесії міської ради 

№1218 від 31 серпня 2015 року щодо надання гр. ___________Степану 

Васильовичу, жителю м. Бережани. вул. ___________ дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для 



обслуговування придбаного нежитлового приміщення по вул. ___________ в 

м. Бережани із земель не наданих у власність чи користування. 

2017_846_Рішення сесії міської ради №257 від 16 червня 2016 року, щодо розгляду заяви 

гр. ___________Володимира Миколайовича залишити без змін.  

2017_847_Надати гр. ___________Наталії Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. 

___________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 696 кв. м. для обслуговування придбаної 

нежитлової будівлі по вул. ___________ в м. Бережани із земель міста не 

наданих у власність чи користування. 

1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2018 

року. 

2017_848_Надати житлово-будівельному кооперативу «40 років Перемоги» м. Бережани, 

вул. Січових Стрільців, 65/56 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Січових Стрільців, 65 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.     Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

2.      Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2018 

року. 

2017_849_Надати гр. ___________Ігорю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для обслуговування придбаної нежитлової будівлі 

по вул. Шевченка, 55«л» в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

1.      Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів 

2.      Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2018 

року. 

2017_850_Надати гр. ___________Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для обслуговування придбаної нежитлової будівлі 

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

користування. 

1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів 

2.      Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2018 

року. 

2017_851_Відмовити Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в Тернопільській області у наданні земельної ділянки для 

будівництва адміністративного будинку в центральній частині міста у 

зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

2017_852_Надати гр. ___________Ярославі Йосифівні, 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 2500 кв.м. для будівництва та 



обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Польова, 24 в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_853_Надати гр. ___________Ярославі Йосифівні, жительці с. Рай, 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 4176 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_854_Надати гр. ___________Ярославі Йосифівні, жительці с. Рай, 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 1256 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай в урочищі «Довга» 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_855_Надати гр. ___________ Миколі Васильовичу, жителю с. Вільховець, 

Бережанського району дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельних ділянок загальною 

площею 1510 кв.м. для ведення особистого селянського господарства в с. 

Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_856_Надати гр. ___________Тетяні Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 26 кв.м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу №47 по вул. ___________в м. Бережани. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_857_Надати гр. ___________Сергію 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 36 кв.м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу №24 по вул. ___________в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_858_Надати Філії «Бережанський райавтодор», м. Бережани, вул. Тернопільська, 

37 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права постійного користування  земельної ділянки площею 100 кв.м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу  по вул. Раївська, 41«б» в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_859_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 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 01.05.2018 

року. 

2017_860_Надати гр. ___________Світлані Володимирівні м. Бережани. вул. ___________ гр. 

___________Андрію Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________, гр. 

___________Людмилі Олександрівні, жительці м. Бережани, вул. ___________, гр. 

___________Ігорю Анатолійовичу, 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 609 кв.м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Червона, 10 в 

м. Бережани. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_861_Припинити гр. ___________Івану Степановичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ право оренди земельної ділянки площею 800 кв.м. наданої для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. ___________ в м. 

Бережани за добровільною відмовою. 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 31.12.2016 року та зняти з 

реєстрації. 

2017_862_Надати гр. ___________Олені Семенівні, 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 800 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 01.05.2018 

року. 

2017_863_Надати гр. ___________Ользі Євгенівні, жительці с. Лапаївка вул. 

___________Пустомитівського району, Львівської області та гр. 

___________Михайлу Євгеновичу, жителю м. Стрий 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 01.05.2018 

року. 

2017_864_Надати гр. ___________Ганні 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 580 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 01.05.2018 

року. 

2017_865_Надати гр. ___________Надії Іванівні, жительці м. Бережани, ___________дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 538 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 01.05.2018 

року. 

2017_866_Надати гр. ___________Ользі Леонівні, жительці м. Бережани, ___________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 491 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 01.05.2018 

року. 

2017_867_Надати гр. ___________Оксані Богданівні, 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 01.05.2018 

року. 

2017_868_Надати гр. ___________Ігорю Михайловичу, 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 3654 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_869_Надати гр. ___________Олександрі Ростиславівні, 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 175 кв.м. для ведення 

садівництва  по вул. ___________в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 

року. 

2017_870_Надати гр. ___________Наталії Олександрівні, 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 21 кв.м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. ___________в м. Бережани.       1.Технічну 

документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2018 року. 

2017_871_Затвердити Міську цільову програму національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017 - 2020 роки (додається). 

2017_872_Відмовити гр. ___________Остапу Івановичу, жителю с. Шибалин, 

Бережанського району у наданні земельної ділянки площею 30 кв.м. для 

встановлення малої архітектурної форми по вул. ___________ в м. Бережани . 

 

2017_873_Попередньо погодити місце розташування тимчасової споруди та надання у 

сервітутне користування земельної ділянки орієнтовною площею 30 кв. м 
для встановлення та обслуговування торгового павільйону по вул. 
___________в м. Бережани гр. ___________Ользі Миронівні, жительці м. 
Бережани, вул. ___________з умовою обов’язкового попереднього 
погодження проекту відділом містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства міської ради. 

1. Відмовити гр. ___________Ользі Миронівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________у наданні попереднього погодження місця розташування 

тимчасової споруди по вул. ___________в м. Бережани. 

 



2017_874_Затвердити Міську програму впровадження Української Хартії вільної людини 

в навчальних закладах міста Бережани, сіл Лісники і Рай на 2017-2020 роки 

(додається).  

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти 

“Нова українська школа” на період до 2029 

року, схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №988-

р, розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 31 травня 2017 року №329-од 

«Про проект обласної програми впровадження 

Української Хартії вільної людини в 

навчальних закладах Тернопільської області на 

2017-2020 роки» 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

6. Учасники програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, громадські організації (за 

згодою), міські навчальні заклади 

7. Термін реалізації програми 2017-2020 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Міський бюджет, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

90,0 тис. гривень 

1) коштів міського бюджету 90,0 тис. гривень 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання 

виховати громадянина-патріота нової формації - ініціативну особистість 

продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова 

відстоювати її інтереси. 

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних 

потреб сьогодення полягають у переорієнтації учнівської молоді, педагогічних 

колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого 

систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, 

індивідуальності. 



Серед сучасних гуманістичних тенденцій функціонування системи освіти 

можна виділити головну - орієнтацію на духовний розвиток особистості людини, 

ствердження первинності духовних і моральних цінностей. 

Ініціативна група “Першого грудня” - об’єднання моральних і духовних 

авторитетів нації 08 грудня 2012 року представила Українську Хартію вільної 

людини - систему цінностей, які пропонуються авторами для ідентифікації 

сучасного українця в сучасному світі.  

Автори Хартії пропонують 10 орієнтирів (цінностей) - напрямів праці та 

три принципи, за якими слід працювати кожному українцеві, щоб жити як 

“вільна людина у вільній країні”. 

Основні тези Хартії:  

окреслено 10 духовних і моральних цінностей, які, на думку авторів, є 

визначальними для українського громадянина в сучасних умовах розвитку; 

названо три фундаментальні принципи (засади) застосування морально-етичних 

цінностей у власному житті.  

Алгоритм системного застосування Хартії спирається на проведення 10 

виховних заходів у розрізі кожної з цінностей щороку протягом 10 років 

навчання в школі, 4-5 років у професійно-технічному чи вищому навчальному 

закладі. 

Назріла потреба розширити масштаби вивчення та застосування 

Української Хартії вільної людини для розробки методології викладання 

світоглядної системи цінностей майбутнього українця і мережі фахівців, які її 

будуть застосовувати на практиці. Ця система значно підсилить ефективність 

впровадження Концепції Нової української школи, де пріоритетним напрямком 

є формування ціннісних ставлень і суджень, які служать базою для щасливого 

особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. 

Для реалізації заходів, передбачених програмою, необхідні кошти міського 

бюджету, а також інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. 

Прийняття програми та залучення на її виконання коштів з міського бюджету 

сприятиме вирішенню зазначених вище проблем. 

 

3. Визначення мети Програми 

Метою програми є створення методології застосування в навчальних 

закладах міста Бережани, сіл Лісники і Рай системи духовних та моральних 

цінностей, закладених в Українській Хартії вільної людини, для формування 

майбутньої особистості (далі - система цінностей Української Хартії) та 

об’єднання в мережу фахівців, які будуть впроваджувати цю систему цінностей.  

Мета програми відповідає пріоритетам розвитку міста. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Розв’язання проблеми можливе шляхом реалізації міської програми 

впровадження Української Хартії вільної людини як системи духовних та 

моральних цінностей в навчальних закладах міста Бережани, сіл Лісники і Рай 

на 2017-2020 роки.  



Фінансове забезпечення програми передбачено здійснювати шляхом 

затвердження відповідних бюджетних призначень у межах наявного 

фінансового ресурсу міського бюджету на відповідний бюджетний період.  

Орієнтовний обсяг фінансування програми визначається щороку з 

урахуванням конкретних завдань та наявності коштів.  

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 

жовтня 2015 року №380/2015, Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

16 червня 2015 року №641, Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 

2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 

грудня 2016 р. №988-р, запропонована програма та розв’язання її проблем будуть 

упроваджені шляхом реалізації комплексу заходів відповідно до ресурсного 

забезпечення, підсилення духовно-моральної і громадянсько-патріотичної 

складових виховання дітей та молоді міста при залученні педагогічних 

працівників, батьків.  

Зазначена програма реалізовуватиметься протягом 2017-2020 років.  

Програма не поділяється на етапи, оскільки заходи програми 

взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від 

 

Ресурсне забезпечення програми 

 

грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Усього витрат на виконання програми 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 
15000 22500 22500 30000 90000 

кошти міського бюджету 15000 22500 22500 30000 90000 

 

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є:  

1) проведення просвітницьких заходів популяризації Української Хартії вільної 

людини в громадах краю та через засоби масової інформації, зокрема засідання 

круглих столів, диспутів, тренінгів тощо;  

2) визначення освітнього закладу міста для апробації в навчальний процесс 

застосування системи цінностей Української Хартії: апробація системи духовних 

і моральних цінностей Української Хартії вільної людини;  

3) популяризація ідеї Хартії серед молодіжних громадських організацій;  

4) створення та популяризація художніх експозицій “Ікони Богородиці”: 

демонстрація в загальноосвітніх навчальних закладах експозицій “Ікони 



Богородиці як намолені обереги громад Тернопілля” та “Чудотворні ікони 

України” на тему: “Богородиця боронить тернопільські громади та громади 

України” з метою розвитку духовності і християнської культури; 

5) використання напрацьованого в попередніх роках досвіду застосування Хартії 

у виховному процесі для впровадження його в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста: використання портфоліо та зразків уроків попередніх років; 

6) популяризація системи цінностей Української Хартії в навчальних закладах 

міста Бережани, сіл Лісники і Рай: відеозаписи, конспекти навчально-виховних 

заходів; 

7) створення та забезпечення супроводу системи комунікацій (сайту, фейсбук 

сторінки) громадян, зорієнтованих на Хартію як основу власних цінностей: 

створення та підтримка діючого сайту і фейсбук сторінки для комунікацій; 

8) проведення інтелектуальних випробувань щодо розкриття духовних і 

моральних цінностей у розвитку особистості на прикладах видатних українців 

чи знакових явищ у нашій історії; 

9) проведення щорічного конкурсу на кращий навчальний захід, застосовуючи 

Українську Хартію вільної людини; 

10) проведення щорічної олімпіади “Особистість: духовні та моральні цінності” 

в обраних навчальних закладах: організація заходів із врученням премій-нагород 

переможцям; 

11) створення та підтримка діяльності учнівських волонтерських груп реалізації 

цінностей Хартії: проведення волонтерських заходів щороку; 

12) створення місцевих осередків вчителів, які застосовують систему 

формування духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії: 

формування осередків викладання Хартії у загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

13) формування групи педагогів (виховників) для подальшої роботи над 

методиками викладання системи цінностей Української Хартії у навчальних 

закладах міста; 

15) проведення моніторингу з метою оцінювання ефективності впровадження 

заходів програми за 2017-2020 роки та коригування застосованих методик: 

створення алгоритму моніторингу та показників оцінки ефективності організації 

та проведення навчально-виховних заходів. 

Виконання програми дасть змогу:  

1) усвідомити учнями через призму Української Хартії вільної людини 

первинність моралі та людської гідності при користуванні сучасними знаннями 

і законами;  

2) створити методологію системного формування духовно-моральних знань для 

реалізації молодої людини як успішної особистості в сучасному світі, 

спираючись на Українську Хартію вільної людини;  

3) сформувати групу педагогічних працівників, які у професійній діяльності 

застосовуватимуть систему формування духовних та моральних цінностей 

Української Хартії вільної людини;  



4) розвивати такі риси характеру як оптимізм, енергійність, соціальний інтелект, 

вдячність, витримка, самоконтроль і допитливість тощо - на основі духовних 

цінностей, сучасне розуміння яких закладено в Хартії;  

5) змінити пріоритетність в частини майбутніх громадян, а саме: утвердження 

переваги духовності, гідності, поваги до співгромадян та власної 

відповідальності за спільні дії на противагу споживацькому ставленню до 

оточуючого світу;  

6) відновити у громадян міста через освітні заклади правову та духовну культуру 

відповідальної особистості. 
 



 
 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми  

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці та 

співвиконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість),  

гривень, у тому числі: 

Очікуваний результат 

2017  2018  2019 2020 

1. Науково- 

просвітницька 

діяльність 

реалізації 

програми 

1 .Проведення науково-

практичних конференцій про 

роль духовних і моральних 

цінностей у розвитку 

суспільства в контексті Хартії 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Утвердження в 

українця – громадя-нина 

духовних і моральних 

цінностей у контексті 

основних засад 

Української Хартії 

вільної людини; наукове 

обґрунтування 

важливості 

формування 

духовних і моральних 

цінностей; дослідження 

духовних здобутків 

відомих постатей міста 

2 ) Проведення просвітницьких 

заходів у навчальних закладах 

з метою популяризації 

Української Хартії вільної 

людини 

2017-

2020 

роки 

Відділи освіти, молоді 

і спорту Бережанської  

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Результативні 

показники:  

реалізація 

просвітницьких заходів 

(круглих столів, 

диспутів, тренінгів 

тощо)  

 

 

 



  

3) Проведення просвітницьких 

заходів у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста з 

метою популяризації 

Української Хартії вільної 

людини із залученням 

запрошених моральних 

авторитетів нації, 

письменників, громадських 

діячів 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Утвердження в 

суспільстві духовних і 

моральних цінностей у 

контексті основних засад 

Української Хартії 

вільної людини як 

основи ідентичності 

Результативні 

показники: реалізація 

просвітницьких заходів 

(круглих столів, 

диспутів, тренінгів, 

тощо)  

2 Дидактично- 

методичне 

забезпечення 

реалізації 

програми 

1) Здійснення апробації різних 

форм навчально-виховних 

заходів вивчення застосування 

Української Хартії вільної 

людини у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не потребує 

коштів 

- - - - Реалізація в навчальних 

закладах міста системи 

цінностей Української 

Хартії вільної людини  

2) Створення осередків у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах міста популяризації 

Української Хартії вільної 

людини 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Підвищення 

ефективності вивчення 

системи духовних і 

моральних цінностей; 

утвердження бажань у 

громадян, які будуть 

жити за Хартією і 

розповсюдження 

системи духовних і 

моральних цінностей в 

суспільстві. 

Результативні 

показники: формування 

осередків викладання 

Хартії (витрати на 

організаційні і 

представницькі заходи) 



          

 3) Розміщення в соціальних 

мережах навчально-виховних 

заходів застосування 

Української Хартії вільної 

людини 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не потребує 

коштів 

- - - - Результативні 

показники: запис 

конспектів, відеозаписів 

навчально- виховних 

заходів щороку 

4) Проведення моніторингу 

оцінки ефективності 

навчально- виховних заходів з 

популяризації Української 

Хартії вільної людини у 

навчальних закладах 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Результативні 

показники: створення 

показників оцінки 

ефективності навчально- 

виховних заходів; 

щорічне проведення 

моніторингу та 

написання письмового 

звіту 

5) Проведення тренінгів щодо 

підготовки навчально-

виховних заходів з 

популяризації Української 

Хартії вільної людини у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах міста 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Утвердження серед 

молоді духовних і 

моральних цінностей у 

контексті основних засад 

Української Хартії 

вільної людини 

Інтерактивний 

інструмента 

рій вивчення 

змісту Хартії 

Створення та супровід системи 

комунікацій (сайту, фейсбук 

сторінки) громадян, 

зорієнтованих на Українську 

Хартію вільної людини як 

основу власних цінностей 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Використання 

інтерактивного 

інструментарію для 

практичного 

використання змісту 

Хартії  

Результативні 

показники: діючий сайт і 

фейсбук сторінка для 

комунікацій 



4 Популяризація 

цінностей 

Хартії через 

співпрацю та 

волонтерство 

1.Створення клубу друзів 

Української Хартії вільної 

людини (батьки, доброчинці, 

волонтери) 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Залучення батьків, 

громадськості, 

учнівського та 

студентського 

самоврядування, 

громадських організацій 

до волонтерської 

діяльності з 

популяризації духовно- 

моральних цінностей 

Хартії  

Результативні 

показники: активно 

діючі клуби друзів 

Хартії в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

міста 

2) Використання цінностей 

Української Хартії вільної 

людини в організації 

учнівського та родинного 

волонтерства на базі 

волонтерських загонів 

учнівського самоврядування 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не потребує 

коштів 

- - - - Результативні 

показники: проведення 

волонтерських заходів 

щороку 

3) Організація переїзних 

експозицій, відкритих уроків 

атракції Хартії з метою 

популяризації цінностей 

Української Хартії вільної 

людини в школі 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Використання 

візуалізації та духовного 

спадку Церкви для 

вивчення цінностей 

Результативні 

показники: проведення 

навчально-виховних 

заходів у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

міста 

 



  4) Популяризація цінностей 

Української Хартії вільної 

людини через роботу 

учнівського самоврядування, 

молодіжні громадські 

організації 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не потребує 

коштів 

- - - - Утвердження серед 

молоді як основи 

ідентичності духовних і 

моральних цінностей у 

контексті основних засад 

Української Хартії 

вільної людини 

Результативні 

показники: проведення 

заходів разом з 

молодіжними 

громадськими 

організаціями 

5 Практичне 

впровадження 

системи 

цінностей 

Української 

Хартії 

1) Використання 

педагогічними працівниками у 

навчально-виховному процесі 

напрацювань попередніх років 

— зразків навчально-виховних 

заходів з популяризації 

Української Хартії вільної 

людини 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не потребує 

коштів 

- - - - Виховання духовно 

зрілої особистості 

Результативні 

показники: використання  

портфоліо та зразків 

конспектів уроків 

попередніх років 

2) Проведення 

інтелектуальних випробувань 

щодо цінностей Української 

Хартії вільної людини для 

учнівської молоді та 

педагогічних працівників 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Підвищення 

ефективності і 

привабливості вивчення 

системи духовних і 

моральних цінностей 

Результативні 

показники: реалізація 

заходів із врученням 

премій- нагород для 

переможців 

 

 

 



  3) Проведення навчально- 

виховних заходів у театрах, 

музеях, загальноосвітніх 

навчальних закладах з 

популяризації Української 

Хартії вільної людини 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Підвищення 

ефективності і 

привабливості вивчення 

системи духовних і 

моральних цінностей 

Результативні 

показники: підготовка, 

проведення і запис на 

відео зразкових 

навчально- виховних 

заходів 

6 Видавнича 

діяльність, 

популяризація 

досвіду 

впровадження 

Хартії через 

засоби масової 

інформації 

1) Підготовка презентацій та 

відеоматеріалів для промоції і 

реалізації програми 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Підвищення доступності 

до використання кращих 

практик вивчення 

духовних і моральних 

цінностей  

Результативні 

показники: підготовка 

презентацій та 

відеоматеріалів 

2) Популяризація вивчення 

духовних та моральних 

цінностей через засоби масової 

інформації:  

- сюжети популяризації Хартії; 

- програми застосування Хартії 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Доведення до свідомості 

громадян цінностей 

Української Хартії 

вільної людини 

Результативні 

показники: підготовка 

медіа-матеріалів 

 

 

 

 

 



  3) Створення проекту 

популяризації Української 

Хартії вільної людини з метою 

проведення зустрічей з учнями 

та педпрацівниками міста з 

місцевою передовою 

інтелігенцією, зорієнтованою 

на Хартію 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Утвердження в 

суспільстві, як основи 

ідентичності, духовних і 

моральних цінностей у 

контексті основних засад 

Української Хартії 

вільної людини 

Результативні 

показники: витрати на 

оренду приміщень, 

обладнання, 

канцелярські товари, 

відрядження тощо 

4) .Створення та популяризація 

художніх експозицій “Ікони 

Богородиці як намолені 

обереги громад Тернопілля”та 

“Чудотворні ікони 

Тернопілля” на тему 

“Богородиця боронить 

тернопільські громади та 

громади України” 

2017-

2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

1000 1500 1500 2000 Забезпечення розвитку 

духовності і 

християнської культури; 

використання духовного 

спадку Церкви 

Результативні 

показники: проведення 

заходів щодо 

популяризації художніх 

експозицій 

  
   міський 

бюджет 

15000 22500 22500 30000  

 



2017_875_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; 

на 50 відсотків: 

- учні 1-4 класів з числа дітей з багатодітних сімей. 

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.». 

3. Програму організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій 

в місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2017 рік викласти в новій 

редакції:  

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій 

в місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2017 рік (далі Програма) розроблена 

на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону 

України «Про охорону дитинства», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015р. № 911, Закону України 

«Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України» від 28 грудня 2014р. № 76-VІІІ, Закону України від 

05.06.2014 №1324-18 «Про внесення змін до деяких законів України про освіту 

щодо організації інклюзивного навчання», постановами Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах», від 19.06.2002р. № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість».  

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, 

психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього 

комплексу соціально- економічних, екологічних і духовних факторів. У 

контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання 

створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання 



і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення 

їх повноцінним і раціональним харчуванням.  

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою програми є створення умов для збереження здоров’я дітей, 

підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і 

якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Основними завданнями Програми є: створення єдиної системи 

харчування; удосконалення управління системою організації харчування, 

оптимізації витрат на її функціонування; створення умов для повноцінного 

харчування учнів; забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій.  

Реалізація Програми дасть змогу: забезпечити пільговим харчуванням 

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

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове 

харчування, учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учні з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються 

в спеціальних або інклюзивних класах; учні з числа дітей з інвалідністю; учні 1-

4 класів з числа дітей з багатодітних сімей; сформувати навички правильного та 

здорового харчування; надати збалансоване харчування відповідно до віку і 

стану здоров`я дітей, урізноманітнити раціон харчування; поліпшити контроль 

за якістю сировини й готової продукції; змінити підходи до організації 

харчування через створення гнучкої системи харчування; забезпечити 

раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.  

Доцільність створення даної Програми обумовлена: турботою про 

збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; необхідністю створення умов 

для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для 

розвитку дитячого організму; впровадженням єдиного циклічного меню у всіх 

школах міста; створенням єдиної системи організації харчування, яка 

забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування в 

період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста Бережани, сіл Лісники та Рай: 

на 100 відсотків:  

- учні, 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 потребами, які навчаються в 

спеціальних або інклюзивних класах; 

-  учні з числа дітей з інвалідністю; 

на 50 відсотків: 

- учні 1-4 класів з числа дітей з багатодітних сімей. 



 

Для звільнення від оплати за харчування заявою на ім'я керівника 

навчального закладу потрібно такі документи:  

Діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів про статус дитини.  

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних 

або інклюзивних класах:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

витяг з рішення ПМПК.  

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

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»). 

Діти з інвалідністю: 

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копія посвідчення, що підтверджує інвалідність. 

При наявності складних життєвих обставин:  

заява на ім’я міського голови;  

документи, що підтверджують факт виникнення складних життєвих обставин, 

визначених ст.. 1 Закону України «Про соціальні послуги».  

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до 

кошторису, після затвердження його рішенням сесії міської ради в межах 

бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством.  

Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації 

харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Бережани, селах 

Лісники та рай, а саме: учнів, яким згідно із Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» гарантується пільгове харчування, учні 1-4 класів з числа 

багатодітних сімей, учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учні з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються 

в спеціальних або інклюзивних класах, учні з числа дітей з інвалідністю.  

 

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: створення умов, що 

сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; 

забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; збільшення 

кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; формування навичок 

правильного та здорового харчування; створення централізованої системи 

харчування; змінення підходу до організації харчування через створення єдиної 



гнучкої системи харчування; використання бюджетних коштів раціонально і 

ефективно. 

 

2017_876_Затвердити Програму організаційного забезпечення діяльності Бережанського 

відділення Бучацької  ОДПІ  ГУ ДФС У Тернопільській області на 2017 – 

2020 роки (додається).  

Програма 

організаційного забезпечення діяльності Бережанського відділення Бучацької  

ОДПІ  ГУ ДФС У Тернопільській області на 2017 – 2020 роки 

                             Розділ 1.      Паспорт програми 
1 Ініціатор розроблення програми  Бережанське відділення Бучацької ОДПІ 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Рішення Бережанської міської ради  

„Про проект Програми Організаційного 

забезпечення діяльності Бережанського відділення 

Бучацької ОДПІ на 2017 – 2020 роки» 

3. Розробник програми Бережанське відділення Бучацької ОДПІ  

4. Співрозробники програми ---- 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Бережанське відділення Бучацької ОДПІ  

6. Учасники програми Бережанське відділення Бучацької ОДПІ  

7. Термін реалізації програми 2017–2020 роки 

 8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм ) 

Міський бюджет, кошти з інших джерел 

фінансування, незаборонені чинним законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього. 

 У тому числі : 

 

 

   100,0 тис.грн. 

9.1 Коштів міського  бюджету    100,0 тис.грн. 

 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Бережанське відділення Бучацької ОДПІ постійно вдосконалює роботу з 

суб’єктами господарської діяльності по збільшенню сплати податків для 

наповнення районного та державного бюджетів. В результаті чого завдання по 

збору платежів до бюджетів усіх рівнів перевиконуються із року в рік, що дає 

можливість залишки вільних коштів спрямувати на реалізацію ряду проектів 

районного рівня.  

В даний час впроваджуються новітні технології прийомки звітності в 

електронному вигляді, що значно зменшує затрати часу на її подачу, адже 

бухгалтера в змозі подати звіти без відриву від робочого місця. 



Однак частина комп’ютерної та копіювально - розмножувальної техніки 

застаріла. Тривалий час ці засоби не поновлювались. І це не дає можливості на 

високому професійному рівні впроваджувати в життя дані технології. 

Також велика кількість громадян звертається в відділення за різного роду 

довідками, але оскільки техніка застаріла,  це приводить до незручностей, а час 

обслуговування клієнтів є значним і в окремі дні створюються черги. 

        На сьогодні Бережанським відділенням Бучацької ОДПІ заключено договір 

користування нежитловим приміщенням, що належить Бережанській районній 

раді за адресою м. Бережани, вул. Шевченка, 15. Розміщення на четвертому 

поверсі затру днює доступ у приміщення громадян з обмеженими фізичними 

можливостями. Інженерно-технічне облаштування та загальний стан приміщень   

також вимагає сучасного обладнання. Відсутні можливості належного 

обслуговування платників податків, немає належних умов для прийомки звітності. 

Потребують  проведення ремонту усі кабінети, архів, коридори та сходові клітки.  

Пропонована Програма передбачає часткове оновлення комп’ютерної 

та копіювальної техніки, що дасть змогу ефективніше впроваджувати в роботу 

Бережанського відділення Бучацької ОДПІ новітні технології при поданні 

звітності в електронному вигляді, та зменшить час на обслуговування клієнтів, у 

першу чергу фізичних осіб – жителів м.Бережани, зокрема при видачі різного 

роду довідок та інших необхідних документів,  покращення обліку фізичних осіб 

платників податків, зокрема земельного податку та податку з доходів фізичних 

осіб, надходження від яких становлять значну частку у наповненні міського 

бюджету, а також проведення часткового ремонту приміщення.  

 

Розділ 3. Визначення мети  Програми. 

Метою програми передбачені заходи спрямовані на: 

- створення та функціонування центру обслуговування платників 

податків; 

- створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби 

та платників податків; 

- забезпечення платників податків якісними та своєчасними 

податковими послугами; 

- забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому 

законодавстві; 

- забезпечення значного зниження витрат платників податків, 

пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань; 



- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавств 

за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного 

виконання платниками податків своїх зобов’язань; 

-  проведення внутрішніх робіт по ремонту  приміщення центру,  

суттєве вирішення питань матеріально-технічного забезпечення 

організації, створення належних умов праці та для виконання 

завдань, які поставлені перед Бережанським відділенням Бучацької 

ОДПІ; 

- Інформаційне забезпечення населення щодо змін податкового 

законодавства. 

  

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми. 

Джерелами фінансування Програми є кошти міського  бюджету в обсягах, 

передбачених рішеннями міської ради  про міський бюджет на відповідний 

рік.Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2017 – 2020 роки становить 

100,0 тис. грн. 

4.1. Ресурсне забезпечення районної програми підтримки Бережанського 

відділення Бучацької ОДПІ на 2017 -2020 роки. 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучати на виконання 

програми     

            Виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми 

 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі : 

Міський бюджет 

 

30,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

30,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

Розділ 5. Напрямки діяльності та заходи районної програми організаційного 

забезпечення діяльності Бережанського відділення Бучацької ОДПІ на 2017 -

2020 роки 

№ 

п/п 

Назва 

напряму  

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико- 

нання 

заходу 

Вико-

навці 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Очікуваний 

результат 



( вартість ) тис. 

грн.. у тому 

числі : 

1. 

Забезпе- 

чення 

функціону

вання  

Бережансь

кого 

відділення 

Бучацької 

ОДПІ 

1. Забезпечення 

робочих місць 

державних 

службовців 

необхідним 

обладнанням,інв

ентарем та 

іншими  

матеріалами,кан

цтоварами(папір,

конверти,фарби 

,стільці офісні , 

комп’ютерна та 

копіювальна 

техніка, заправка 

картриджів) 

2017- 

2020 

Бережан

ське 

відділен

ня 

Бучацько

ї ОДПІ 

Міський 

бюджет, 

кошти з 

інших 

джерел 

2017 – 30,0 

2018 – 20,0 

2019 – 20,0 

2020 – 30,0 

 

Якісне 

виконання 

функціональ

них 

обов’язків 

 

2017_877_Надати гр. ___________Юрію Богдановичу, жителю вул. ___________с. Лісники, 

дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки площею 

100 кв.м, що знаходиться за адресою: пл. ___________, м. Бережани (в межах 

населеного пункту) з метою зміни цільового призначення земельної ділянки 

з цільового призначення для будівництва та обслуговування автогаражу на 

цільове призначення - для комерційного використання. 

2. Визнати ___________Юрія Богдановича відповідальним за розроблення та 

фінансування детального плану території. 

3. Зобов’язати ___________Юрія Богдановича подати проект містобудівної 

документації після її виготовлення на чергове засідання сесії Бережанської 

міської ради з метою його затвердження. 

4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради забезпечити: 

1 Оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального 

плану території. 

2 Проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення 

пропозицій громадськості до вищезазначеного проекту. 

 

2017_878_Сторони дійшли домовленостей про припинення дії договору №31787/13 про 

надання послуг з утримання обладнання від 01.04.2010 року з 01.11.2017 

року. 

1. Скасувати рішення сесії міської ради №301 від 27.07.2016року «Про 

передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності 



територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, у зв’язку з не 

укладенням договору оренди ПрАТ «Київстар». 

2. Передати в оренду комунальне майно територіальної громади м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай - частини споруд міського стадіону за адресою: 

Тернопільська область м. Бережани , вул. І. Франка, 8 – ПрАТ «Київстар» 

терміном на 2 роки 11 місяців з 01.11.2017 року . 

3. Затвердити висновок про ринкову вартість - частини споруд міського 

стадіону за адресою: Тернопільська область м. Бережани , вул. І. Франка, 8, 

що належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай в розмірі 100 360(сто тисяч триста шістдесят) 

гривень без ПДВ. 

4. Встановити орендну ставку за оренду майна територіальної громади м. 

Бережани , сіл Лісники та Рай - частини споруд міського стадіону за 

адресою: Тернопільська область м. Бережани , вул. І. Франка, 8, що 

належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай, у відповідності до Методики розрахунку 

орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995року №786 - в 

розмірі 40 % від вартості майна, визначеної експертним шляхом на рік.  

5. Юридичному відділу міської ради підготувати договір оренди 

комунального майна територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та 

Рай - частини споруд міського стадіону за адресою: Тернопільська область 

м. Бережани , вул. І. Франка, 8. 

6. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

підготувати розрахунок розміру орендної плати.  

 

 

2017_879_Сторони дійшли домовленостей про припинення дії договору оренди №Т-

202/06 від 30.07.2006р. з 01.11.2017 року. 

1.  Передати до 01.05.2018р. в оренду комунальне майно територіальної громади 

м. Бережани, сіл Лісники та Рай - частину даху нежитлового приміщення за 

адресою: м. Бережани пл. Ринок,15,– ПрАТ «Київстар» з 01.11.2017 року . 

2. Затвердити висновок про ринкову вартість - частини даху нежитлового 

приміщення за адресою: м. Бережани пл. Ринок,15 , що належить на праві 

комунальної власності територіальній громаді м. Бережани, сіл Лісники та 

Рай в розмірі 99 290(Дев’яносто дев’ять тисяч двісті дев’яносто ) гривень без 

ПДВ. 

3. Встановити орендну ставку за оренду майна територіальної громади м. 

Бережани , сіл Лісники та Рай - частини даху нежитлового приміщення за 

адресою: м. Бережани пл. Ринок,15, що належить на праві комунальної 

власності територіальній громаді м. Бережани, сіл Лісники та Рай, у 

відповідності до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 

пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 

від 04.10.1995року №786 - в розмірі 40 % від вартості майна, визначеної 

експертним шляхом на рік.  



4.    Після закінчення терміну оренди - частини даху нежитлового приміщення за 

адресою: м. Бережани пл. Ринок,15 – обладнання підлягає демонтажу.  

5.Юридичному відділу міської ради підготувати договір оренди 

комунального майна територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та 

Рай - частини даху нежитлового приміщення за адресою: м. Бережани пл. 

Ринок,15. 

5.  Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

підготувати розрахунок розміру орендної плати.  

 

2017_880_Припинити договір оренди гідротехнічної споруди №28 від 28.09.2015р. з 

01.11.2017року на підставі рішення сесії міської ради №570 від 

27.04.2017року . 

1.  Орендарю забезпечити передачу комунального майна територіальної громади 

м. Бережани , сіл Лісники та Рай, у відповідності до пп.9.4 - 9.8 п. 9 Договору 

оренди гідротехнічної споруди №28 від 28.09.2015р.  

2.  Міському голові своїм розпорядженням створити комісію для забезпечення 

реалізації п. 2 даного рішення.  

3. Відмовити у затверджені висновку про ринкову вартість частини гідроспоруди 

річки Золота Липа - для розташування, будівництва, експлуатації та 

обслуговування об’єктів енергогенеруючого підприємства – будівництва та 

обслуговування мікрогідроелектростанції, що належить на праві власності 

територіальній громаді м. Бережани сіл Лісники та Рай по вул. Набережна, 1 

в м. Бережани, у зв’язку з тим, що в рішенні сесії №570 від 27.04.2017 року , 

в розпорядженні міського голови №275 від 25.05.2017 року та в протоколі 

комісії про проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

від 26.06.2017року об’єктом оренди є гідроспоруда річки Золота Липа.  

4.  Юридичному відділу міської ради підготувати угоду про припинення оренди 

гідротехнічної споруди №28 від 28.09.2015р.  

 

2017_881_Сторони дійшли домовленостей про припинення договору оренди 

гідротехнічної споруди №28 від 28.09.2015р. з 01.11.2017року. 

1.  Затвердити висновок про ринкову вартість частини гідроспоруди річки Золота 

Липа, для розташування, будівництва, експлуатації та обслуговування 

об’єктів енергогенеруючого підприємства – будівництва та обслуговування 

мікрогідроелектростанції, що належить на праві власності територіальній 

громаді м. Бережани сіл Лісники та Рай по вул. Набережна в м. Бережани в 

розмірі 28 8027,68 грн(двадцять вісім тисяч вісімсот двадцять сім грн 68 

коп.) з ПДВ. 

2.   Встановити орендну ставку за оренду майна територіальної громади м. 

Бережани , сіл Лісники та Рай - частини гідроспоруди річки Золота Липа, 

для розташування, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів 

енергогенеруючого підприємства – будівництва та обслуговування 

мікрогідроелектростанції, у відповідності до рішення сесії міської ради 



№525 від 27.03.2008року в розмірі 10 % від вартості майна, визначеної 

експертним шляхом на рік.  

3.   Передати в оренду терміном на 2 роки 11 місяців об’єкт комунальної 

власності територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай - частину 

гідроспоруди річки Золота Липа, для розташування, будівництва, 

експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючого підприємства – 

будівництва та обслуговування мікрогідроелектростанції – ПМП «Люкс» з 

01.11.2017 року . 

4.      Юридичному відділу міської ради підготувати договір оренди комунального 

майна територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай.  

5.  Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

підготувати розрахунок розміру орендної плати.  

 

2017_882_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 рік в 

сумі  961,151 тис. грн. за рахунок: 

 1.1. Збільшення: 

-  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій  (41034500)  

927,0 тис. грн. 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами 

34,151тис.грн. 

          2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017  

рік на 34,151 тис. грн.. 

 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 34,151 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 27,321 тис. грн. 
 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

27,321 тис. грн. 

  поточні  видатки 6,83 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

6,83 тис. грн. 

 

 



 

         3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2017 

рік на 927,0 тис. грн. за рахунок : 

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

фонду) в сумі  927,0  тис. грн., а саме: 

                

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

927,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 927,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 927,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

927,0 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: 43,0 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки 43,0 тис. грн. 
 КПКВ 0116052 „Забезпечення функціонування водо-

провідно-каналізаційного господарства ” 

   43,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 43,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 43,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у віповід-

ній сфері у містах, селищах, селах” 

43,0 тис. грн. 

 

          5.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету 

на 2017 рік: 

5.1. Бережанська міська рада    

 Збільшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки 100,0 тис. грн. 
 КПКВ 0116310  „ Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території ” 
 



Зміни(+,-) Всього

0100000 Бережанська міська рада  0,0 0,0

0110000 Бережанська міська рада  0,0 0,0

0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки -100000,0 -100000,0

0116310 6310 0490
Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території 
Капітальні видатки (КП "Господар" 

на будівництво системи водовідведення)
+100000,0 +100000,0

1000000
Відділ освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради
+927000,0 +927000,0

1010000
Відділ освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради
+927000,0 +927000,0

1011020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями 

Капітальні видатки (капітальний 

ремонт по впровадженню 

енергозберігаючих технологій із заміною 

віконних та дверних блоків Бережанської 

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

Тернопільської області)

+927000,0 +927000,0

Всього +927000,0 +927000,0

Разом видатків на 

поточний рік 

Код 

програмно

ї 

класифіка

ції 

Код 

тимча

сової 

класи

фікаці

Додаток № 1 

до  рішення  міської  ради  від   26  жовтня  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

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

 Зменшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 100,0 тис. грн. 

 

        6.  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017_883_Підтвердити факт перебування в комунальній  власності територіальної 

громади міста Бережани, сіл Лісники та  Рай наступних об’єктів : 

- Нежитлове приміщення – вбиральня по вул. Привокзальна, 3 «Б» в м. 

Бережани; 

- Нежитлове приміщення – вбиральня по вул. Міцкевича, 2 «Г» в м. 

Бережани; 

- Нежитлове приміщення – адміністративний будинок по вул. Лепких,44 

в м. Бережани; 

- Нежитлове приміщення – бляхарного цеху по вул. Лепких, 9 в м. 

Бережани. 

1. Уповноважити начальника  юридичного відділу міської ради Загнійну І.В. 

на проведення державної реєстрації об’єктів нерухомого майна зазначених 

в  п. 1 даного рішення. 

 

 

2017_884_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 04 004 0196 гр. ___________Надії 

Володимирівні по вул. ___________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________Надії Володимирівні 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. ___________Надії Володимирівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_885_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 04 004 0197 гр. ___________Михайлу 

Семеновичу по вул___________в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________Михайлу Семеновичу жителю 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. ___________Михайлу Семеновичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_886_Звільнити в 100% розмірі, з 01.04.2017 року до 31.05.2017 року, 

___________Григорія Ігоровича, жителя м. Бережани, вул. ___________від плати 

за харчування його сина ___________Сергія Григоровича, 24.09.2010 року 

народження в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. 

2017_887_Припинити Бережанське міське комунальне підприємство «Благоустрій » (код 

ЄДРПОУ - ….) шляхом ліквідації. 

1. Встановити строк пред’явлення  кредиторами своїх вимог до комунального 

підприємства - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення 

щодо припинення шляхом ліквідації Бережанського міського комунального 

підприємства «Благоустрій». 

2. Утворити та затвердити склад ліквідаційної комісії згідно з додатком 1. 

3. Ліквідаційній комісії комунального підприємства: 

3.1. Провести ліквідаційну процедуру згідно з вимогами чинного 

законодавства протягом шести місяців з дати прийняття рішення про 

ліквідацію підприємства; 

3.2. Скласти проміжний і ліквідаційний баланси та подати їх на 

затвердження сесії Бережанської міської ради . 

4. Уповноважити голову комісії  Адамович П.П. (код ідент 2064804410.) на  

вчинення дій щодо підготовки та подання  документів для внесення запису 

в державний реєстр  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. 

5. Повноваження щодо благоустрою територій  м. Бережани, які закріплені за 

Бережанським  міським  комунальним  підприємством «Благоустрій»  з 

01.01.2018 року покласти на Бережанське міське комунальне підприємство 

«Господар». 

6. Вивільнення працівників Бережанського міського комунального 

підприємства «Благоустрій» провести з дотриманням вимог чинного 

законодавства України .  

 

2017_888_Присвоїти звання «Почесний громадянин міста Бережани» посмертно 

бережанцю, заслуженому працівнику культури України, керівнику та 
диригенту  народної аматорської хорової капели «Боян» з 1971 по 2001 рік – 
КУХАРУКУ Богдану Степановичу. 

 

 

 

 

 


