
 

 

 

2017_889_Затвердити міську програму «Шкільні перевезення» на 2017 рік 

(Додаток 1).  

1. Затвердити порядок проведення розрахунків та моніторингу шкільних 

перевезень дітей, що навчаються у загальноосвітніх навчальних 

закладах міста міської програми «Шкільні перевезення» на 2017 рік 

(Додаток 2).  
Додаток 1  

до рішення Бережанської міської ради  

від __ _________ 2017 року №  

 

Міська програма «Шкільні перевезення» 

на 2017 рік 

 
Загальна характеристика міської програми «Шкільні перевезення» 

на 2017 рік 

 

 

Основою реалізації програми є правовий аспект: Закон України «Про 

освіту», Закон України "Про транспорт", Закон України "Про автомобільний 

транспорт", Закон України "Про дорожній рух", Постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 "Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", Наказ 

Міністерства транспорту України від 21.01.1998. №21 "Про затвердження 

Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним 

транспортом" та інші нормативно - правові акти, що регулюють діяльність 

автомобільного громадського пасажирського транспорту загального 

користування. 

1 Ініціатор розроблення програми: 
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

2 Розробник програми 
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

3 Співрозробники програми Перевізні організації 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

5 Учасники програми Заклади освіти 

6 Терміни реалізації програми  2017 рік 

6.1 Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 
- 

7. 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього,  

8,4 тис. грн. 

7.1. в тому числі: бюджетних коштів  8,4 тис. грн. 

 з них коштів місцевого бюджету 8,4 тис. грн. 



 

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

цільова група та кінцеві бенефіціари.  

  

 Згідно рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

13вересня 2017 року №373 «Про затвердження мережі розвитку освіти міста 

Бережани і сіл Рай та Лісники на 2017-2020 роки» У 2017-2018 навчальному 

році загальна середня освіта міста реалізується в 7-и загальноосвітніх 

навчальних закладах. В даних закладах навчається 1933 учні, що складає 94 

класи. 

Частина дітей, які відвідують навчальні заклади проживають на 

відстані більше 3 кілометрів від навчальних закладів. Щоденно таким дітям 

доводиться користуватися громадським транспортом, а саме:  

с. Лісники - 63 учні, пішохідна доступність 4 км; 

Більшість сімей виховує двох і більше дітей. Фінансові затрати по 

перевезенню дітей лягають досить значним вантажем на сімейний бюджет. 

Не всі діти можуть відвідувати позашкільні навчальні заклади з причини 

фінансової неспроможності оплати за проїзд.  

 

Однак, в організації перевезень учнів громадським транспортом 

існують і невирішені проблеми. У зв’язку з економічними висновками з 

01.09.2017 року вартість одноразового проїзду школярів становить 7 

гривень, що створює соціальну напругу в місті серед батьківської 

громадськості.  

Не відбувається відшкодування перевізнику вартості проїзду школярів 

пільгової категорії: дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей – інвалідів, дітей із багатодітних сімей. Це не дозволяє 

безкоштовно забезпечити під’їзд учнів пільгової категорії до навчального 

закладу та у зворотному напрямку.  

Розв’язання проблеми передбачається досягти шляхом зменшення 

фінансового тиску на бюджети сімей, діти яких навчаються в освітніх 

закладах міста та повне/часткове відшкодування за проїзд 

перевізникам міста з міського бюджету з розрахунку 3,5 грн. за проїзд 

учнів до освітнього закладу та 3,5 грн. - у зворотному напрямку, а також 

для відвідування гуртків.  

Безкоштовне перевезення учнів пільгової категорії здійснювати в 

автобусах перевізника. 

Цільовими групами програми є: 

- учні, які користуються послугами громадського пасажирського 

транспорту; 

- перевізник – суб'єкт підприємницької діяльності, які надають послуги 

пасажирам по їх перевезенню і несуть відповідальність за якість послуг, що 

надаються. 

Бенефіціарами програми є сім’ї, в яких проживають учні, що 

потребують під’їзду до освітніх закладів та у зворотному напрямку, 

перевізник – суб'єкт підприємницької діяльності. 

Щорічно розробляється кошторис до програми «Шкільні перевезення» 



на наступний рік. 

3. Мета та завдання програми. 
 Мета програми: здешевлення вартості проїзду школярів навчально-

виховних закладів. 

Основними завдання Програми є: 

- забезпечення здешевлення проїзду учнів до загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів; 

- забезпечення ефективної роботи системи шкільних перевезень учнів 

для соціального захисту сімей, що мають дітей, які навчаються в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

- сприяння безпечному та якісному транспортному обслуговуванню 

учнів, 
 

 розвитку пасажирського транспорту для здійснення шкільних перевезень; 

- проведення моніторингу та перевірок виконання перевізником 

загальних вимог щодо забезпечення якості обслуговування загальноміських 

маршрутів, кількості транспортних засобів, що здійснюють перевезення, 

здійснення шкільних перевезень школярів. 

Для реалізації програми, яка розрахована на навчальний рік, буде 

задіяно транспортні засоби ТДВ «Бережаниавтотранс». 

Очікувані результати програми: 
- зменшення фінансового тиску на бюджети окремих сімей; 

- вчасне відвідування учнями навчальних закладів, підвищення 

успішності та якості знань. 

 

4. Система управління та контролю за ходом виконання програми.  
 Програма буде виконуватися до грудня 2020 року. 

 Виконання завдань, визначених Програмою, здійснюється шляхом 

послідовної реалізації заходів протягом зазначеного періоду.  

 Контроль за виконанням даної програми здійснює відділ освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради. З метою дотримання принципу 

колегіальності, компетентності та прозорості, організаційного та 

фінансового забезпечення реалізації програми, забезпечення 

систематичного контролю за ходом її виконання проводиться звітування 

один раз на рік перед постійною комісією з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва.  

 До міської програми «Шкільні перевезення» на 2017-2020 роки 

додається: ресурсне забезпечення програми (Додаток 1), напрями діяльності 

та заходи (Додаток 2), розрахунок вартості відшкодування перевізнику за 

перевезення учнів до закладів освіти за 2017-2020 роки (Додаток 3), 

Порядок проведення розрахунків та моніторингу шкільних перевезень 

школярів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста 

(Додаток 4). 

  

 2. Внесення змін до міської програми 

 Коригування плану заходів та їх термінів, обсягів та джерел 

фінансування Програми здійснюється за необхідністю. 



 Рішення про внесення змін до міської програми приймається міською 

радою. Порядок внесення змін до міської програми є аналогічним до 

розроблення міської програми. 

 Кожного року до бюджетного запиту включається обсяг видатків 

відповідно до розрахунку на рік щодо фінансування необхідних заходів на 

наступний бюджетний період. 

 

 3.Припинення виконання міської програми 
Виконання міської програми припиняється після закінчення 

встановленого строку її реалізації. Відповідальний виконавець складає 

заключний звіт про результати виконання програми та подає його для 

розгляду постійній комісії з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва,, у разі необхідності на розгляд міської ради. 

Виконання міської програми припиняється в разі: 

-  оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що 

унеможливлює виконання міських програм; 

 - припинення фінансування заходів і завдань програм - за поданням 

відповідального виконавця програми( управління освіти); 

 - втрати актуальності головної мети програми - на підставі спільного 

висновку відповідального виконавця програми управління освіти та 

управління економіки. 

 
 

 



  

 Додаток №1  

 до програми «Шкільні перевезення»  

 на 2017 рік 

 

 

 

Ресурсне забезпечення міської програми 

«Шкільні перевезення» на 2017 рік 

 

 

тис.грн. 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

І етап виконання програми Всього витрат на 

виконання 

програми 

2017 рік 

тис.грн. 

 

1 2 3 

Обсяг ресурсів 

всього, в тому 

числі: 

8,400 8,400 

державний бюджет   

обласний бюджет   

міський бюджет 8,400 8,400 

кошти не 

бюджетних джерел 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  Додаток №1 

 до програми «Шкільні перевезення»  

 на 2017 - 2020 роки 
 

  

Розрахунок вартості відшкодування перевізникам за  

перевезення учнів до закладів освіти  

за 2017 рік 

 

місяць кількість днів 

підвезення до ЗНЗ 

Листопад 19 

Грудень 21 

всього 40 

 

 

 Всього підвозяться щоденно до загальноосвітніх навчальних закладів - 

2017 року - 30 дітей, з 2018 року – 124 учня.  

 

На 2017 рік 1200 (діто/днів) х 7 грн.= 8400,00 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток 2 

 до рішення Бережанськоїміської ради 

 від _________ 2017 року № ___ 

 

 

Порядок 

проведення розрахунків та моніторингу 

шкільних перевезень школярів, що навчаються у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста 

 

 Загальна система шкільних перевезень у місті базується на проведенні 

щомісячного моніторингу, який проводять навчальні заклади та подають 

для узагальнення в відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

за підписом та печаткою директора школи. Моніторинг здійснюється по 

одноразовому щоденному перевезенні, по єдиній формі затвердженій 

відділом освіти, молоді і спорту.  

 Розрахунок робочих днів по перевезені учнів проводиться за 

календарний рік відповідно до навчальних днів визначених МОНУ, без 

урахування канікул, вихідних та святкових днів, днів карантину, днів 

літнього періоду, інших випадків невідвідування школярами навчальних 

закладів. 

 У 2017 році обрахування днів перевезення здійснюється з 01.1. по 

29.12.2017 року. 

 Проведення пільгового проїзду школярів здійснюється перевізниками 

відповідно учнівських квитків представлених учнями в день проїзду. 

 

  

Порядок 

проведення розрахунків за шкільні перевезення 

 

 Проведення розрахунків за шкільні перевезення відбувається 

відповідно до укладеного договору між перевізником та відділом освіти, 

молоді і спорту. Перевізник, щомісячно, до 20 числа надає відділу освіти, 

молоді і спорту акт виконаних робіт з зазначенням кількості дітей, яких 

здійснено перевезення протягом періоду з 20 числа минулого місяця по 20 

число наступного місяця. Одночасно, начальний заклад проводить 

щомісячний моніторинг по перевезенню дітей та надає до 20 числа, 

щомісячно, у відділ освіти, молоді і спорту. Підставами для проведення 

розрахунків є: кількість днів перевезення, кількість учнів які перевозяться, 

вартість відшкодування перевезення одного учня. На підставі отриманих 

даних відбувається розрахунок відшкодування вартості перевезень 

перевізникам.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    Додаток №2  

 до програми «Шкільні перевезення»  

 на 2017 рік 

 

Напрями діяльності та заходи міської програми  

«Шкільні перевезення» на 2017 рік 
 (назва програми) 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Термін виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн 

Очікувані 

результати 

2017рік  

1 2 3 4 5 6 7 11 

1 «Шкільні 

перевезен

ня» 

Підвезенн

я учнів до 

навчальни

х закладів 

з 01.11.2017 по 

31.12.2017 року. 

ТДВ 

«Бережаниавт

отранс» 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

міський 

бюджет 

8,400 Підвіз учнів 

протягом 4 

років (туди-

назад) 

 Всього:     8,400 

  

Секретар міської ради           Гончар П.В. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2017_890_Затвердити Програму святкування новорічних та різдвяних свят 

(додається). 

Затверджено 

рішенням сесії міської ради 

№ __від __ листопада 2017 року 

 

Програма 

Святкування новорічних та різдвяних свят. 

 

Розділ 1. 

Паспорт програми. 

1 
Ініціатор розроблення 

програми 
Бережанська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Розпорядження голови міської ради 

3. Розробник програми Бережанська міська рада 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 
Бережанська міська рада 

6. Учасники програми Бережанська міська рада 

7. Термін реалізації програми 2017 рік 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм ) 

Бережанський міський бюджет, кошти з 

інших джерел фінансування, 

незаборонені чинним законодавством 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього. 

У тому числі : 

20 тис. грн. 

9.1 Коштів міського бюджету 20 тис. грн. 

 

Розділ 2. 

Мета  Програми. 

1. Відзначення на належному рівні новорічних та різдвяних свят. 

 

Розділ 3. 

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 рік становить 20 

тис. грн. 

3.1. Ресурсне забезпечення міської програми Святкування 

новорічних та різдвяних свят. 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на 

виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет (кошти фонду соціального 

страхування) 

 

Кошти не бюджетних джерел  

 

Розділ 4. 

Кошторис програми Святкування новорічних та різдвяних свят. 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

виконання 
Відповідальний 

Кошти на 

проведен

ня заходу 

1.  Встановлення різдвяної 

«шопки» 

Грудень 

2017  

БМКП «Господар» 1000 

2.  Закупівля електрокабеля та 

іншого обладнання  

Грудень 

2017  

БМКП «Господар» 1500 

3.  Закупівля гірлянд та мішури 

на новорічну ялинку 

Грудень 

2017  

БМКП «Господар» 7500 

4.  Закупівля подарунків  Грудень 

2017  

Відділ культури,  

туризму та релігій 

Бережанської 

міської ради 

4000 

5.  Виготовлення ялинкових 

прикрас (оплата матеріалу) 

Грудень 

2017  

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради 

6000 

6.  Всього   20000 

 

Розділ 5. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 
Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює 

замовник, координатор та відповідальний виконавець – Бережанська міська 

рада, постійна бюджетна комісія Бережанської міської ради. 

 

 

2017_891_Достроково припинити повноваження депутата Бережанської міської 

ради 7-го скликання  Мартинишина Михайла Васильовича у зв’язку з 

його особистою заявою про складення ним депутатських 

повноважень. 

1. Дане рішення направити до Бережанської міської виборчої комісії. 



 

 

2017_892_Внести зміни в п.6 Перелік завдань і заходів комплексної програми 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення “Турбота” на 

2016-2020 роки, а саме пункти 1 скасувати та викласти в новій редакції 

(додається).



 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сесії 

міської ради №__ 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної  комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених  

верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Назва 

напряму 

діяльнос

ті 

(пріорит

етні 

завдання

) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува 

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому 

числі: 
Очікуваний 

результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Організа

ційно-

координ

аційна 

діяльніст

ь 

Забезпечити відзначення в місті  Міжнародного 

дня “Біла тростина”, Міжнародного дня інвалідів, 

Міжнародного дня людей похилого віку,  

15 жовтня 

та             3 

грудня 

щороку 

Управління  

соціального захисту 

населення   

Міський 

бюджет 

1,5 1,5 2,5 2,5 3 Привернути увагу 

суспільства до 

розв’язання проблем 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

Надати матеріальну 

та інші види 

соціальної допомоги 

інвалідам та 

малозабезпеченим 

особам  



Забезпечення, а при потребі  вибір,  земельних 

ділянок та їх резервування під будівництво 

соціального житла 

2016-2020 

роки 

Відділ містобудуван-ня, 

архітектури  та 

житлово-комуналь-ного 

господарства міської 

ради 

Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Поліпшення 

житлових умов 

багатодітних сімей, 

інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 

Здійснювати бронювання робочих місць на 

підприємствах, установах та в організаціях міста 

для працевлаштування соціально незахищеної 

категорії населення 

2020-2016 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Забезпечення 

зайнятості соціально 

незахищеної категорії 

населення 

Вжити заходів щодо сприяння працевлаштуванню 

інвалідів та інших осіб, які потребують 

соціального захисту і нездатні конкурувати на 

ринку праці 

2016-2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Забезпечення 

зайнятості соціально 

незахищеної категорії 

населення 

 

Залучати безробітних із соціально незахищених 

верств населення до участі у громадських роботах, 

в тому числі з наданням допомоги у побуті 

одиноким непрацездатним   громадянам 

2016-2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Забезпечення 

тимчасової зайнятості 

безробітних із 

найменш соціально 

незахищених верств 

населення 

Сприяти підвищенню конкурентно-спроможності 

інвалідів шляхом підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації за професіями 

(спеціальностями) відповідно до потреби ринку 

праці з урахуванням їх професійних знань, 

навичок, побажань та рекомендацій МСЕК 

2016-2020 

роки 

Районний центр 

зайнятості 

Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Прискорення 

працевлаштування 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

Всебічно сприяти діяльності громадських 

організацій інвалідів, розвиткові творчих 

об’єднань інвалідів, гуртків художньої 

самодіяльності. 

Постійно Відділи  освіти, 

культури та туризму 

міської ради 

 

Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Створення умов для 

культурного дозвілля 

інвалідів і духовного 

виховання молоді 

 

Проводити мистецько-творчі заходи з 

громадськими організаціями на підтримку 

інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування,дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей 

2016-2020 

роки 

Відділ  культури та 

туризму районної 

державної адміністрації 

 

Міський 

бюджет 

10 11 12 13 14 Сприяти у заохочені 

інвалідів, дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 



Забезпечити в усіх лікувальних закладах міста 

безкоштовне надання невідкладної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення 

2016-2020 

роки 

Бережанська ЦРКЛ Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

верств населення 

безкоштовною 

невідкладною 

медичною допомогою 

Надавати малозабезпеченим сім’ям допомогу у 

лікуванні методом “стаціонар вдома ”, “денний 

стаціонар сімейної амбулаторії ” 

2016-2020 

роки 

Бережанська ЦРКЛ Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

сімей медичною 

допомогою 

Забезпечити безоплатний і пільговий відпуск 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення 

2016-2020 

роки 

Бережанська ЦРКЛ       Безкоштовне 

забезпечення ліками 

малозабезпечених 

верств населення 

Міський 

бюджет 

5 6 7 8 10 

Забезпечити широке висвітлення питань у засобах 

масової інформації на тему “Особливості перебігу 

хвороб у осіб похилого віку ” 

2016-2020 

роки 

Бережанська ЦРКЛ        Раннє виявлення та 

профілактика 

хронічних 

захворювань у осіб 

похилого віку 

Міський 

бюджет 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Сприяти ефективній роботі   інвалідських 

організацій та Бережанської районної організації 

Товариства Червоного Хреста України, надавати 

їм фінансову підтримку з коштів міського 

бюджету для здійснення статутних завдань 

2016-2020 

роки 

Фінансове управлін-ня,  

управління  

соціального захисту 

населення 

Бережанської РДА 

Міський 

бюджет 

4 64,5 309,6 309,6 309,6 Поліпшення 

ефективності 

діяльності  

громадських 

організацій. 

 

 

      

Забезпечити надання одноразової нецільової 

грошової допомоги за заявами громадян та згідно 

з розпорядженнями голови районної державної 

адміністрації 

2016-2020 

роки 

Фінансове управління 

міської ради  

Міський 

бюджет 

135 140 145 150 155 Покращення 

матеріального 

становища інвалідів 

та малозабезпечених 

верств населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2017_893_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва №156 «Реконструкція надвірної вбиральні прибудованої 

до житлового будинку по вул.. Чорновола, 15 в м. Бережани»» 

загальною кошторисної вартістю 106,864 тис. грн. (сто сім тисяч 

вісімсот шістдесят чотири гривні). 

2017_894_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по 

вул.  Банкова, 3 в м. Бережани Тернопільської області» загальною 

кошторисної вартістю 459,185 тис. грн. (чотириста п’ятдесят дев’ять 

тисяч сто вісімдесят п’ять гривень). 

2017_895_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Заміна вікон в Бережанській загальноосвітній школі І—

ІІІ ступеня №3 » загальною кошторисної вартістю ___,___ тис. грн. 

(__________ гривень). 

 

2017_896_Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців  2017 року:    

- по доходах в  сумі  67085943,02  грн. (шістдесят сім мільйонів 

вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок три гривні 02 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  66306874,40 грн. (шістдесят шість мільйонів 

триста шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 40 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 779068,62 грн. (сімсот сімдесят дев’ять 

тисяч шістдесят вісім гривень 62 коп.)   

- по видатках в сумі 67212937,20 грн. (шістдесят сім мільйонів двісті 

дванадцять тисяч дев’ятсот тридцять сім гривень 20 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 63817837,74 грн. (шістдесят  три мільйони 

вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот тридцять сім гривень 74 коп.); 

спеціального фонду –  3395099,46 грн. (три мільйони триста дев’яносто 

п’ять тисяч дев’яносто дев’ять  гривень 46 коп.).  

Довідка 

 про виконання міського бюджету 

за 9 місяців  2017 року 
        До загального фонду міського бюджету  за  9 місяців 2017 року 

надійшло 66306,9 тис. грн.  з них власних доходів  33592,0 тис. грн., базової 

дотації 1757,2 тис. грн. та  субвенцій з державного бюджету – 30957,7 тис. 

грн. 

        План власних надходжень міського бюджету за 9 місяців  виконано на   

102,4 відсотка (при плані 32809,3 тис. грн. надійшло 33592,0 тис. грн.), або 

на 782,6 тис. грн. більше планових призначень, що становить 77,0 відсотка 

річного плану. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року досягнуто 

приріст надходжень в обсязі 9190,9 тис. грн.. 

         Основним наповнюючим джерелом доходів є податок та збір на 



доходи фізичних осіб, питома вага якого в  загальних надходженнях складає 

63,0 відсотка. За 9 місяців надійшло 21228,4 тис. грн.(106,3 відсотка), або на 

1257,8 тис. грн. більше плану та 6835,5 тис. грн. – відповідного періоду 2016 

року . 

         Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 

11,7 тис. грн. або на 8,7 тис. грн. більше відповідного періоду 2016 року . 

        Внутрішні податки на товари та послуги виконано на 64,6 відсотка за 

рахунок надходження акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (пального) в сумі 443,4 тис. грн., акцизного податку з 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) -  

1625,0 тис. грн. та акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ( тютюнові вироби 

і алкоголь) – 1216,7 тис. грн.. 

         Місцеві податки виконано на 111,89 відсотка, або надійшло до 

бюджету 7540,8  тис. грн., що на 2272,2 тис. грн. більше відповідного 

періоду минулого року. 

            План  неподаткових надходжень виконано на 153,9 відсотка , або при 

плані 988,4 тис. грн. фактично надійшло 1521,4 тис. грн. або на 1016,9 тис. 

грн. більше відповідного періоду 2016 року. 

         До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року 

надійшло 779,1 тис. грн., що становить 39,9 відсотка до плану, в тому числі 

593,7 тис. грн.(101,17 відсотка) власні надходження бюджетних установ. 

         Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням 

трансфертів з державного бюджету склали 63817,8 тис. грн., або 71,8 

відсотка до річного плану (88842,7 тис. грн.) 

          Із загального фонду міського бюджету на освіту спрямовано 32712,2 

тис. грн.,  культуру і мистецтво – 4248,4 тис. грн., фізичну культуру і спорт 

– 838,9 тис. грн., органи місцевого самоврядування – 7309,8 тис. грн., 

житлово-комунальне господарство – 4036,4 тис. грн., утримання та розвиток 

інфраструктури доріг – 1604,3 тис. грн., проведення заходів із землеустрою 

– 22,1 тис. грн.,передано до державного бюджету на реалізацію цільових 

програм – 40,0 тис. грн., а також передано районному бюджету медичну та 

іншу субвенції на суми 12279,8 і 726,0 тис. грн. відповідно. 

           Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 60,5 відсотків 

загального обсягу або 38622,3 тис. грн., з них на освіту – 27914,6 тис. грн., 

культуру і мистецтво – 3918,7 тис. грн.,  фізичну культуру і спорт -  630,9 

тис. грн., органи місцевого самоврядування – 6158,0 тис. грн. 

         Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено 

розрахунків  на суму 2409,8 тис. грн. 

            За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по 

загальному фонду, який на початок року складав 5611,9 тис. грн., 

розподілено 5583,8 тис. грн.( 99,5 відсотків), з яких на  заробітну плату з 

нарахуванням спрямовано 137,2 тис. грн., або 2,5 відсотка до розподіленої 

суми, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,0 тис. грн.(0,1 

відсотка), інші поточні видатки – 2587,9 тис. грн. (46,3 відсотка) і капітальні 

видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку) – 2523,7 тис. грн.( 45,2 відсотка) та трансферти органам місцевого 



самоврядування 331,0 тис грн. ( 5,9 відсотка) (передано районному 

бюджету). Станом на  01.10.2017 року залишок нерозподілених вільних 

коштів становить 28.1 тис. грн. 

 За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету розподілено  коштів в сумі 4011,7 тис. грн. з яких на  

заробітну плату з нарахуванням спрямовано 439,2 тис. грн. (10,9 відсотка),  

інші поточні видатки – 3397,4 тис. грн. або 84,7 відсотка до розподіленої 

суми та капітальні видатки (кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку) – 175,1 тис. грн.( 4,4 відсотка). 

        Видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) міського склали 

2791,3 тис. грн., або 58,7 відсотка до річного плану (4757,8 тис. грн.).   Із 

спеціального фонду міського бюджету по відділу освіти профінансовано 

219,6 тис. грн.,в тому числі на фізкультуру та спорт – 12,1 тис. грн.,  по 

відділу культури і мистецтво – 174,7 тис. грн., на житлово-комунальне 

господарство – 2208,2 тис. грн. та на органи місцевого самоврядування – 

188,8 тис. грн.  

        Власні надходження бюджетних установ (платні послуги та інші 

джерела) склали 603,8 тис. грн., з них 80 відсотків видатків (474,3 тис. грн.) 

спрямовано на продукти харчування дошкільних закладів освіти та 

заробітну плату з нарахуваннями на неї працівникам музичної школи 

відділу культури. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     СХВАЛЕНО  

      виконавчим комітетом Бережанської міської ради  

           .     .  2017 року    №  

 Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року  

Доходи 

      тис.грн. 

    Загальний фонд Спеціальний фонд 

КК

Д 

Назва 

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Фактичні 

надходження 

за вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Фа

кти

чні 

над

ход

жен

ня 

за 

вка

зан

ий 

пер

іод 

% виконання 

на вказаний 

період  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10

00

00

00 Податкові надходження     41 979,6         31 820,9         32 070,5        100,8             10,0               6,3    

         

10,1        161,3    

11

01

00

00 Податок та збір на доходи фізичних осіб      26 327,3        19 970,5         21 228,4        106,3            

11

02

00

00 Податок на прибуток підприємств            11,5               11,5                11,8        102,2            

13

00

00

00 

Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів            19,0               14,5                  4,3          29,5            

14

00

00 Внутрішні податки на товари та послуги       6 788,0          5 085,0           3 285,3          64,6            



00 

18

00

00

00 Місцеві податки       8 833,8          6 739,4           7 540,8        111,9            

19

00

00

00 Інші податки та збори               -                     -                     -        10,0 6,3 10,1     161,3    

20

00

00

00 Неподаткові надходження       1 218,9              988,4           1 521,5        153,9    1032,5 836,9 

701,

4       83,8    

40

00

00

00 в т.ч. власні надходження         782,5 586,9 

593,

8     101,2    

25

00

00

00 Офіційні трансферти     43 148,2         32 723,3         32 714,9        100,0            

30

00

00

00 Доходи від операцій з капіталом                -                      -                      -        1110,0 1110,0 67,6   

  Всього по доходах     86 346,7         65 532,6         66 306,9        101,2        2 152,5        1 953,1    

       

779,

1          39,9    

  Видатки 

    Загальний фонд Спеціальний фонд 

 

К

Ф

К Назва 

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Касові 

видатки за 

вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Кас

ові 

вид

атк

и за 

вка

зан

ий 

пер

іод 

% виконання 

на вказаний 

період  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Міська рада     16 072,9         13 241,7         12 219,6         92,3        3 070,8        3 067,1    

    2 

413,

4    78,7 

  з них :                 

01

80 

(01

01

16) Апарат міської ради       7 716,0           5 912,5           5 463,9          92,4           215,2           215,2    

         

25,2    11,7 

  в тому числі :                 

  заробітна плата з нарахуваннями на неї        6 405,0          4 695,0           4 610,6         98,2            

  енергоносії          130,0               89,0                65,8         73,9            

30

00 

(09

00

00) Соціальний захист та соціальне забезпечення       1 349,4           1 239,3              998,7          80,6    18,0 18,0 34,4 191,2 

60

00 

(10

02

02, 

10

02

03) 

Житлово-комунальне господарство 

      5 001,0           4 233,5           4 036,4          95,3    2350,1 2350,1 

220

8,2 94,0 

40

40 

(11

01

04) 

Видатки на заходи, передбачені державними і 

місцевими програмами розвитку культури і 

мистецтва            12,8                12,8                11,9          92,8            

64

30 

(15

02

02) 

Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування            69,2                69,2                45,0          65,0            

66

50 

(17

07

03) Утримання та розвиток інфраструктури доріг       1 785,4           1 635,4           1 604,3          98,1    88,9 88,9 0,0 0,0 



73

10 

(16

01

01) 

Проведення заходів із землеустрою 

           75,8                75,8                22,0          29,0            

74

50 

(18

04

04) 

Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва 

             1,0                  1,0                  0,8          79,0            

78

10 

(21

01

05) 

Видатки на запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха 

           50,0                50,0                35,0          70,0            

86

00 

(25

04

04) 

Інші видатки 

           12,3                12,3                  1,6          13,1            

91

40 

(24

06

04) 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища         10,0 6,3 0,0 0,0 

63

10 

(15

01

01) 

Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території         388,6 388,6 

145,

6 37,5 

  Видатки 

    Загальний фонд Спеціальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

К

Ф

К Назва 

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Касові 

видатки за 

вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Кас

ові 

вид

атк

и за 

вка

зан

ий 

пер

% виконання 

на вказаний 

період  



іод 

  Відділ освіти, молоді та спорту     48 761,6         37 384,1         33 551,0          89,7    2136,0 1977,5 

633,

0 32,0 

  в тому числі:                 

  заробітна плата з нарахуваннями на неї      41 124,0        31 439,1         28 545,5         90,8            

  енергоносії       4 108,0          2 592,4           2 202,9         85,0            

01

80 

(01

01

16) Апарат відділу освіти          554,6             417,0              393,5         94,4            

10

10 

(07

01

01) Дошкільна освіта     10 020,0          7 634,9           7 287,2         95,4    1666,5 1508,0 

391,

9 26,0 

10

20 

(07

02

01) 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в тч 

школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами     32 642,9        24 994,3         21 981,3         87,9    425,9 425,9 

201,

5 47,3 

10

90 

(70

40

1) 

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми       1 974,7          1 507,1           1 287,8         85,4    12,0 12,0 12,0 100,0 

11

70 

(07

08

02) 

Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів та інші заходи в галузі освіти          708,2             533,7              410,3         76,9            



11

90 

(07

08

04) Централізоване ведення бухгалтерського обліку          814,2             611,6              571,5         93,5            

12

10 

(07

08

06) Утримання інших закладів освіти          734,0             605,0              586,9         97,0            

12

30 

(07

08

08) 

Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років 5,4               5,4                  3,6         66,7            

30

35 

(17

01

02) 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян 5,0               5,0                  5,0       100,0            

31

41 

(09

11

03) 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`            85,0               85,0                85,0       100,0            

31

60 

(09

11

08) 
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 

з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)          100,0             100,0              100,0       100,0            

50

11 

(13

01

02 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту            17,0               17,0                16,7         98,0            

50

12 

(13

01

06) 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту            13,0               13,0                13,0         99,7            



50

31 

(13

01

07) 

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл       1 087,6             855,1              809,2         94,6    16,0 16,0 12,1 75,3 

63

10 

(15

01

01) 

Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території         15,6 15,6 15,6 99,9 

  Відділ культури, туризму та релігій       5 662,6           4 308,9           4 248,4          98,6    333,5 296,4 

348,

7 117,7 

  в тому числі:                 

  заробітна плата з нарахуваннями на неї        5 136,2          3 937,0           3 918,7         99,5    110,0 82,5 92,3   

  енергоносії          270,3             139,6              123,1         88,2    3,0 2,3 9,9   

01

80 

(01

01

16) Апарат відділу культури          296,9             243,8              239,1         98,1            

40

40 

(11

01

04) 

Видатки на заходи, передбачені державними і 

місцевими програмами розвитку культури і 

мистецтва            97,7               97,7                97,6         99,9            

40

60 

(11

02

01) Бібліотеки          807,3             596,2              585,2         98,2    112,0 112,0 

110,

4 98,6 

40

70 

(11

02

02) Музеї і виставки          442,1             313,3              306,8         97,9    21,5 21,1 20,0 0,0 

40

90 

(11

02

04) 

Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу          528,6             400,5              385,0         96,1    30,0 29,5 29,6 100,3 

41

00 Школи естетичного виховання дітей       3 177,2          2 407,4           2 394,0         99,4    170,0 133,8 

188,

7 141,1 



(11

02

05) 

42

00 

(11

05

02) Інші культурно-освітні заклади та заходи          312,8             250,1              240,8         96,3            

  Фінансове управління     18 345,6         14 074,3         13 798,8         98,0            

  з них :                 

01

80 

(01

01

16) Апарат фінансового управління       1 066,0              888,5              753,0          84,7            

  в тому числі:                 

  заробітна плата з нарахуваннями на неї        1 000,4             841,6              721,8         85,8            

  енергоносії            31,0               17,8                11,8         66,5            

80

10 

(25

01

02) Резервний фонд            20,0                20,0                

88

00 

(25

03

80) Інші субвенції           746,0              746,0              726,0          97,3            

83

70 

(25

03

39) 

Cубвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку 

регіонів          140,0              140,0                40,0          28,6            

83

90 

(25

03

39) 

Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам     16 373,6         12 279,8         12 279,8        100,0            

  Всього по видатках     88 842,7         69 009,1         63 817,8          92,5        5 540,3        5 340,9    

    3 

395,

1          63,6    



 

 

 

 

2017_897_ Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік в сумі  1510,1 тис. грн. за рахунок: 

1. Збільшення: 

-  податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується 

податковими  агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати (11010100)                                                                  

 

 

510,4 тис.грн. 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами (11010200) 

 

 

 

 

160,0 тис.грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата (11010400)                                                                    

 

 

70,0 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

(11010500) 

 

 

190,0 тис. грн. 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості (18010400) 

 

 

85,0тис.грн. 

- транспортного податку з фізичних осіб(18011000) 50,0 тис.грн. 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів (21050000) 

 

150,0 тис.грн. 

- адміністративних  штрафів та штрафних санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів (21081500) 

 

 

20,0 тис.грн. 

- плати за надання інших адміністративних послуг(22012500) 400,0 тис.грн. 

    2. Зменшення:   

- 

 

податку на доходи фізичних осіб від оподаткування 

пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового 

утримання, що сплачується (перераховується) згідно з 

Податковим кодексом (11010900)                                                                  

   

 

    

 12,2 тис.грн. 

- рентної плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування (13010200) 

 

 

 

  14,4 тис.грн. 

- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань(22012900) 

 

 

 

5,0 тис. грн. 

 



          2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 

2017  

рік на 1168,9 тис. грн.. 

 

1. Бережанська міська рада    793,9  тис.грн. 

 Збільшити асигнування на: 793,9  тис.грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 793,9  тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у віповідній 

сфері у містах, селищах, селах” 

   43,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 433,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг ” 

86,5 тис. грн. 

 КПКВ 0116050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

162,5 тис. грн. 

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства ” 

162,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

5,4 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

5,4 тис. грн  

 Павлів Сміттєзвалище – код виясняється  63,5 тис. грн. 

2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

148,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 148,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні  видатки  148,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 72,3 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою 

– дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

9,2 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 6,5  тис. грн. 

 КПКВ 1015011  „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту” 

1,5  тис. грн. 

 КПКВ 1015012 „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів спорту” 

5,0  тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

50,0 тис. грн. 



 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

50,0 тис. грн. 

3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

220,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 220,0 тис. грн. 

 з них на:  
  заробітна плата  170,0 тис. грн. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

30,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дiтей ” 140,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 40,0 тис. грн. 
 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дiтей ” 30,0 тис. грн. 

  поточні видатки 10,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 10,0 тис. грн. 

4. Фінансове управління Бережанської міської ради 7,0 тис. грн. 
 Збільшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у віповідній 

сфері у містах, селищах, селах” 

7,0 тис. грн. 

        

       3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік на 341,2 тис. грн. за рахунок : 

   -  коштів,  переданих із загального фонду до бюджету розвитку ( 

спеціального фонду) в сумі  341,2  тис. грн., а саме: 

                

1. Бережанська міська рада   226,2 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 226,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у віповідній 

сфері у містах, селищах, селах” 

226,2 тис. грн. 

2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

115,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 115,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 115,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

100,0 тис. грн. 



спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

 КПКВ 1016310  „ Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території ” 

15,0 тис. грн. 

            4.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами 

програмної та економічної  класифікації  видатків  загального фонду 

міського бюджету на 2017 рік: 

1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 165,045тис.грн 

 з них на:  
  заробітна плата 72,1 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

40,6 тис. грн. 

 КПКВ  1011210  „ Утримання інших закладів освіти ” 31,5 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 83,5 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

8,6 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою 

– дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

51,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти” 23,9 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9,445 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 8,97 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми” 

0,475 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 165,045тис.грн 

 з них на:  
  заробітна плата 138,6 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою 

– дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

51,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми” 

87,6 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 17,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми” 

17,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9,445 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 8,97 тис. грн. 



загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою 

– дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 0,475 тис. грн. 

2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 28,0 тис. грн. 
 з них на:  

  нарахування на заробітну плату 1,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 1,0 тис. грн. 

  поточні видатки 27,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 14,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ”    6,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414040 „ Видатки на заходи, передбачені 

державними і місцевими програмами розвитку культури і 

мистецтва ” 

7,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 28,0 тис. грн. 

 з них на:  
  заробітна плата 11,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 1,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 10,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 3,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 3,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 14,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 14,0,0 тис. грн. 

3. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна плата 7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у віповід-ній 

сфері у містах, селищах, селах” 

7,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у віповідній 

сфері у містах, селищах, селах” 

7,0 тис. грн. 

 

       5.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами 

програмної та економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду 

міського бюджету на 2017 рік: 

1. Бережанська міська рада    

 Збільшити асигнування на: 84,491 тис. грн. 



 з них на:  

  капітальні видатки 84,491 тис. грн. 
 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у віповід-

ній сфері у містах, селищах, селах” 

84,491 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 84,491 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 84,491 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 25,591 тис. грн. 

 КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг ” 

58,9 тис. грн. 

2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 500,0 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки 500,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

500,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 500,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 500,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 500,0 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. 

 

       7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році 

(додаток № 7 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про 

міський бюджет на 2017 рік ”), згідно з додатком № 2. 

 

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

зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

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

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

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 341,2 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 341,2 тис. грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 341,2 тис. грн.. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Додаток № 1  

до  рішення  міської  ради  від   06 листопада  2017 р. №   

"Про  внесення змін до міського бюджету  на 2017  рік" 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1 

 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2 

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

згідно з типовою 

відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Назва об’єктів відповідно  

до проектно- кошторисної 

документації тощо 

Разом видатків на поточний рік  

Зміни(+,-) Всього 

0100000     
Бережанська міська рада   

  +226200,0 +226200,0 

0110000     

Бережанська міська рада   

  +226200,0 +226200,0 

0116060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки -25591,0 -25591,0 

0110180 0180 0111 
 Керівництво і управління у 

віповідній сфері у містах, селищах, 

селах 

Капітальні видатки 

(капремонт системи 

опалення) 

+310691,0 +310691,0 

0116650 6650 0456 
 Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг  

Капітальні видатки  +30000,0 +30000,0 

0116650 6650 0456 
 Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг  

Капітальний ремонт дороги 

по вулиці Червона в м. 

Бережани 

-88900,0 -88900,0 

1000000     
Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 

  +115000,0 +115000,0 

1010000     
Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 

  +115000,0 +115000,0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010 1010 0910 

Дошкільна освіта 

Капітальні видатки 

(придбання пральної 

машини для 

ДНЗ"Ромашка") 

-500000,0 -500000,0 

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 

(придбання шкільного 

автобуса) 

+500000,0 +500000,0 

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) 

+100000,0 +100000,0 

1016310 6310 0490 

 Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території  

Капітальні видатки 

(реконструкція 

Бережанського міського 

стадіону зі встановленням 

Led -табло зовнішнього 

використання за адресою: 

Тернопільська область, 

місто Бережани, вул.Івана 

Франка,8)) 

+15000,0 +15000,0 

    

  

Всього   +341200,0 +341200,0 



2017_898_ Передати основні засоби, що належать територіальній громаді міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай станом на баланс Бережанському 

міському комунальному підприємству «Господар»: 

1.  Опора 3 метри (комплект) – 8 шт. – балансовою вартістю 18264,00 

грн.; 

2.   Провід ПВС 2х1,5 бухтовий на суму 1839,60 грн.; 

3.   Лавки в зборі – балансовою вартістю - 10000,00 грн.. 

2. Доручити начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. здійснити 

передачу вище вказаного майна. 

 

2017_899_ Створити Бережанський навчально-виховний комплекс «Гімназія імені 

Богдана Лепкого – загальноосвітня школа І ступеня» Бережанської міської 

ради Тернопільської області шляхом реорганізації (злиття) Бережанської 

школи гімназії ім. Б.Лепкого та Бережанської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. 

2. З 01.06.2018 року припинити діяльність юридичної особи – 

Бережанська спеціалізована загальноосвітня школи І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов, вул.Січових Стрільців 34 м. 

Бережани Тернопільська обл. (код ЄДРПОУ ____________).  

3. З 01.06.2018 року припинити діяльність юридичної особи – 

Бережанська школа-гімназія ім. Б.Лепкого, вул. Руська 12 м. Бережани, 

Тернопільська обл. (код ЄДРПОУ ____________) 

4. Створити комісію по припиненню діяльності юридичних осіб у складі 

згідно з додатком. 

5. Комісії з припинення діяльності юридичних осіб: 

1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов'язаних з припиненням діяльності юридичних осіб шляхом 

злиття, відповідно до вимог законодавства. 

2. Провести всі необхідні дії, пов’язані з реорганізацією, у тому числі 

подати державному реєстратору документи, необхідні для 

проведення державної реєстрації припинення діяльності 

юридичних осіб. 

3. Подати на затвердження голові Бережанської міської ради 

передавальні акти. 

6. Вважати Бережанський навчально-виховний комплекс «Гімназія імені 

Богдана Лепкого – загальноосвітня школа І ступеня» Бережанської 

міської ради Тернопільської області правонаступником майна, прав та 

обов’язків Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого та Бережанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов.  

7. Передати Бережанський навчально-виховний комплекс «Гімназія імені 

Богдана Лепкого – загальноосвітня школа І ступеня» Бережанської 

міської ради Тернопільської області в оперативне управління відділу 

освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

8. Відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації: 



1. Повідомити працівників закладів, які припиняють діяльність про 

можливе вивільнення відповідно до чинного законодавства. 

2. Розробити і затвердити штатний розпис Бережанського навчально-

виховного комплексу «Гімназія імені Богдана Лепкого – 

загальноосвітня школа І ступеня» Бережанської міської ради 

Тернопільської області. 

3. Створити комісію з конкурсного відбору директора Бережанський 

навчально-виховний комплекс «Гімназія імені Богдана Лепкого – 

загальноосвітня школа І ступеня» Бережанської міської ради 

Тернопільської області та за результатами проведеного конкурсу 

укласти з переможцем контракт, згідно ст.ст. 23,24 Кодексу 

Законів про Працю України, та с. 26 Закону України «Про загальну 

середню освіту» 

4. Здійснити організаційно-правові заходи з державної реєстрації 

закладу та Статуту. 

5. Розробити до 01.02.2018 року проектно-кошторисну 

документацію щодо проведення ремонтних робіт по 

переплануванню та капітального ремонту приміщень гуртожитку 

для розміщення навчальних класів Бережанського навчально-

виховного комплексу «Гімназія імені Богдана Лепкого – 

загальноосвітня школа І ступеня». 

9. Фінансовому управлінню передбачити у бюджеті 2018 року кошти для 

проведення ремонтних робіт по переплануванню та капітального 

ремонту приміщень гуртожитку. 

10. Установити двомісячний строк для з’явлення кредиторами своїх вимог 

до юридичних осіб, що припиняють діяльність шляхом реорганізації 

(злиття).  

 

 

2017_900_ Надати дозвіл  відділу культури , туризму та релігій  Бережанської 

міської ради на списання літератури як застарілу за змістом у 

відповідності до акту комісії №7 від 25.10.2017 року у кількості 2406 

примірників на суму 2673,00 грн. 

1. Надати дозвіл  відділу культури , туризму та релігій  Бережанської 

міської ради на списання літератури як зношеної у відповідності до 

акту комісії №8 від 15.11.2017 року у кількості 4368 примірників на 

суму 6033,00 грн. 

2. Відділу культури , туризму та релігій  Бережанської міської ради 

провести списання літератури у відповідності до вимог чинного 

законодавства України. 
 

2017_901_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Благоустрій» на списання та зняття з балансу мотокоси, балансовою 

вартістю 1980 грн. 

 
 

2017_902_Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 



виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 

земельної ділянки площею 0,12 га для індивідуального садівництва , на 

яку розробляється проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення по вул. Замость в м. Бережани у розмірі 11,304 тис. грн. 

(одинадцять тисяч триста чотири гривні), з метою зміни цільового 

призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва на цільове 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

1. Павліву Євгену Михайловичу в двохмісячний термін після 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

перерахувати кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського 

виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, 

до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним 

кодексом України. 

2017_903_Передати основні засоби та малоцінний інвентар, що перебувають на 

балансі Бережанського міського комунального підприємства 

«Благоустрій» на баланс Бережанської міської ради: 

1.1. Комп’ютер в зборі. – балансовою вартістю 5947,00 грн.; 

1.2. Крісло комп’ютерне на суму 1839,60 грн.; 

1.3. Драбина 2 шт. на суму 1560,00 грн.; 

1.4. Дриль ударна на суму 1165,00 грн.; 

2. Доручити начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. 

організувати передачу вище вказаного майна. 

 

2017_904_Затвердити детальний план території на земельні ділянки для будівництва 

індивідуальних авто гаражів по вул. Тепла та вул. Л.Українки в м. 

Бережани, Тернопільської області, площею 0,6644 га в районі вулиці 

Тепла в м. Бережани. 

 

2017_905_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» на зняття з балансу та обслуговування трьохповерхового, 14 

квартирного житлового будинку № 7 по вул. Руська в м. Бережани та 

передачу його у власність і обслуговування ОСББ «Руська-7». 

2017_906_Затвердити договори про міжбюджетні  трансферти на 2017 рік, укладені 

між Бережанською міською радою та Бережанською районною радою щодо  

передачі з міського бюджету міста Бережани районному бюджету 

міжбюджетного  трансферту у вигляді  іншої субвенції (додаються).  

1. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради при внесенні на 

розгляд проекту змін до міського бюджету на 2017 рік передбачити 

видатки, пов’язані з виконанням договору від 30 листопада 2017 року в 

сумі 100,0 тис. грн. 

2.  Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок 

для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць 

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



3. У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на 

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

Бережанському районі Головного управління Держеокадастру у 

Тернопільській області при виготовлені проектів землеустрою на дані 

земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту (07.03 право 

прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших ліній комунікацій). 

4. Рекомендувати Відділ у Бережанському районі Головного управління 

Держеокадастру у Тернопільській області районі при розподілі 

земельних ділянок в урочищі «Жорнисько» дотримуватись наступних 

критеріїв: 

1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться 

мешканцям м. Бережани, сіл Лісники та Рай; 

2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом 

написання заяви учасниками АТО на погодження виділення 

відповідних земельних ділянок. 
 

ДОДАТОК №1 
до рішення сесії 

Бережанської міської ради № 

від листопада  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. ___________ Надія Любомирівна М.Бережани,вул. ___________, ___________ 

 
 

2017_908_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 646 від29 червня 2017 року 

, а саме:  

1. п. 3 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати гр. ___________ Галині Михайлівні, жительці с. Рай, вул___________, 

дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування  індивідуального автогаражу № 2 по вул. ___________  

із земель міста не наданих у власність чи користування.» 

2. п.4 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати гр. ___________ Павлу Павловичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність  земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування  індивідуального автогаражу № 3 

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

користування.» 

3. п.9 скасувати та викласти в такій редакції: 



«Надати гр. ___________ Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. Л. 

___________, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування  індивідуального автогаражу № 8 

по вул. ___________; із земель міста не наданих у власність чи 

користування.» 

4. п.10 скасувати та викласти в такій редакції  

«Надати гр. ___________ Ользі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність  земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування індивідуального автогаражу № 9 

по вул. ___________; із земель міста не наданих у власність чи 

користування». 

5. п.12 скасувати та викласти в такій редакції 

«Надати гр. ___________ Ользі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування індивідуального автогаражу № 11 

по вул. ___________; із земель міста не наданих у власність чи 

користування.»  

 

2017_909_Сонячна,16 проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки площею 1200 кв. м. із цільовим призначенням для 

ведення садівництва  по вул. Замость в м. Бережани на цільове 

призначення – для розміщення  та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель  споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості. 

 

 

 

2017_910_Продовжити терміном до 01.11.2018 року гр. ___________ Михайлу 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки 

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_911_Продовжити терміном до 01.11.2018 року гр. ___________ Марії Степанівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 354 

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

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_912_Продовжити терміном до 01.11.2018 року гр. ___________ Ігорю 

Романовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки 

площею 870 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_913_Продовжити терміном до 01.11.2018 року гр. ___________ Лідії Корнеліївні, 

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

2000 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_914_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 0225 гр. ___________ Ганні 

Йосипівні по вул. ___________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________ Ганні Йосипівні, 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. ___________ Ганні Йосипівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_915_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 143 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100 04 013 0226 гр. ___________ Ганні Йосипівні по вул. ___________  

в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________ Ганні Йосипівні, жительці м. Бережани, 

вул. ___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 

143 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. ___________ в м. 

Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________ Ганні Йосипівні, жительці виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_916_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 



меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 963 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 04 012 0073 

гр. ___________ Зінону Юрійовичу по вул. ___________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________ Зінону Юрійовичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 

963 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. ___________ Зінону Юрійовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_917_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1320 кв. м. для 

обслуговування культової споруди за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 018 0227 

«Парафії Святителя Миколи Чудотворця» міста Бережани 

Бережанського району Тернопільської єпархії Української 

Православної Церкви Київського Патріархату» по вул. Шевченка, 

52«д» в м. Бережани.  

1. Передати «Парафії Святителя Миколи Чудотворця» міста 

Бережани Бережанського району Тернопільської єпархії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату» у 

постійне користування земельну ділянку площею 1320 кв. м. для 

будівництва та обслуговування культової споруди по вул. вул. 

Шевченка, 52«д» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_918_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 5450 кв. м. для 

обслуговування культової споруди за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 011 0367 

«Парафії Святого рівноапостольного князя Володимира Великого» 

міста Бережани Бережанського району Тернопільської єпархії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату» по вул. 

Шевченка, 17«а» в м. Бережани.  

1. Передати «Парафії Святого рівноапостольного князя Володимира 

Великого» міста Бережани Бережанського району Тернопільської 

єпархії Української Православної Церкви Київського 

Патріархату» у постійне користування земельну ділянку площею 

5450 кв. м. для будівництва та обслуговування культової споруди 

по вул. вул. Шевченка, 17«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



2017_919_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 608 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120410100 04 005 0567 гр. ___________ Роману 

Йосиповичу по вул. ___________ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________ Роману Йосиповичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________ в оренду терміном до 01.11.2027 року земельну 

ділянку площею 608 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. 

 

2017_920_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ринок - 27» м. 

Бережани, пл. Ринок, 27 земельної ділянки площею 292 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по пл. Ринок, 27 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. 

- 48 кв. м. – право проходу на транспортному проїзду на 

транспортному засобі по наявному шляху (07.02.) -  

2. Надати ОСББ «Ринок - 27» м. Бережани, пл. Ринок, 27 у власність 

земельну ділянку площею 292 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по пл. Ринок,27 в м. Бережани 

(код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер 

6120410100 04 005 0564 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_921_Продовжити терміном до 01.11.2022 року гр. ___________ Оксані 

Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ термін оренди 

земельної ділянки площею 18 кв. м. наданої для обслуговування 

торгового кіоску по вул. ___________  в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_922_Продовжити терміном до 01.11.2022 року гр. ___________ Руслану 

Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ термін оренди 

земельної ділянки площею 354 кв. м. наданої для обслуговування 

нежитлового приміщення по вул. ___________  в м. Бережани. 

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



оцінки земельної ділянки. 

2017_923_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у комунальну власність 

територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та с. Рай земельної 

ділянки площею 1691 кв. м. для обслуговування навчальному закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» по вул. Крута, 4 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.  Передати у комунальну власність територіальної громади м. 

Бережани сіл Лісники та с. Рай земельну ділянку площею 1691 кв. 

м. для обслуговування навчальному закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» по вул. Крута, 4 в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 03.02. – для будівництва і обслуговування будівель закладів 

освіти, кадастровий номер 6120410100 04 005 0563 землі житлової 

та громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2017_924_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. ___________ 

Олегу Михайловичу земельної ділянки площею 8 кв. м. для 

обслуговування будівлі 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 01.12.2018 року гр. ___________ Олегу 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельну 

ділянку площею 8 кв. м для обслуговування будівлі по вул. 

___________  в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 03.07. – для будівництва 

і обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 

6120410100 04 005 0565 землі житлової та громадської забудови), 

із земель міста не наданих у власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки. 

4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2017_925_Продовжити терміном до 01.11.2020 ТзОВ «Захід Авто Центр» оренду 

земельної ділянки площею 1560 кв. м. для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з офісними 

приміщеннями в м. Бережани по вул. Івана Франка. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_926_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. ___________ 

Володимиру Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________  

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



автогаражу № 1 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. ___________ 

Володимиру Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________  

земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 1 по вул. ___________  в м. Бережани 

(код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, 

кадастровий номер 6120410100 04 011 0370 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 речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2017_927_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. ___________ 

Андрію Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної 

ділянки площею 862 кв. м. для індивідуального садівництва в с Лісники 

із земель не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних 

служб для проведення необхідних робіт. 

2. Надати гр. ___________ Андрію Миколайовичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________ у власність земельну ділянку площею 862 кв. м для 

індивідуального садівництва в с. Лісники (код по КВЦВЗ – 01.05. 

– для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 

02 003 0738, землі сільськогосподарського призначення) із земель 

не наданих у власність чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

 

2017_928_Надати Бережанському міському комунальному підприємству « 

Господар» дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

постійне користування земельної ділянки . для обслуговування житлового 

будинку по вул. Чорновола, 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 

01.11.2018 року. 

2017_929_Продовжити терміном до 01.11.2018 року дію п.15 рішення сесії міської 

ради № 944 від 5 червня 2014 року щодо надання гр. ___________ Андрію 

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



проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 95 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

власність чи користування. 

2017_930_Продовжити терміном до 01.11.2018 року дію п.17 рішення сесії міської 

ради № 944 від 5 червня 2014 року щодо надання гр. ___________ Андрію 

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

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

орієнтовною площею 98 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу по вул. ___________  в м. Бережани із земель міста ненаданих 

у власність чи користування. 

 

2017_931_Надати гр. ___________ Любомиру 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 645 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 

01.06.2018 року. 

2017_932_Надати гр. ___________ Андрію Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення права власності земельної ділянки площею 36 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № по вул. ___________» в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_933_Надати гр. ___________ Івану Миколайовичу, 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 № по вул. ___________ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2018 року. 

2017_934_Надати гр. ___________ Вірі Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________  

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 36 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №7 по вул. ___________  в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2018 року. 

2017_935_Надати гр. ___________ Катерині Андріївні, 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 742 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 

01.06.2018 року. 

2017_936_Надати гр. ___________ Григорію Васильовичу, 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 620 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 

01.06.2018 року. 

2017_937_Надати гр. ___________ Надії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. Січових 

___________ 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 № 1 по вул___________ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2018 року. 

2017_938_Надати гр. ___________ Ярославу Михайловичу, жителю м. Підгайці, вул. 

___________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення право власності земельної ділянки площею 729 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 

01.06.2018 року. 

2017_939_Надати гр. ___________ Мирону Федоровичу дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки 

в натурі на (місцевості) та посвідчення право власності земельної 

ділянки площею 607 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 

01.06.2018 року. 

2017_940_Надати гр. ___________ Івану Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення право власності земельної ділянки площею 900 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 

01.06.2018 року. 



2017_941_Надати гр. ___________ Ярославу Володимировичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________ дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення право власності земельної ділянки площею 

7280 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 

01.06.2018 року. 

2017_942_Надати гр. ___________ Надії Петрівні, 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 741 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 

01.06.2018 року. 

2017_943_Надати гр. ___________ Ярославу Степановичу, жителю с. Рай, вул. ___________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення право власності земельної ділянки площею 1236 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. ___________ в с. Рай. 

1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_944_Надати гр. ___________ Ярославу Степановичу, жителю с. Рай, вул. ___________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення право власності земельної ділянки площею 565 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_945_Надати гр. ___________ Ярославу Степановичу, жителю с. Рай, вул. ___________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення право власності земельної ділянки площею 1102 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай в урочищі 

«Довга» 

1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_946_Надати гр. ___________ Ярославу Богдановичу, жителю с. Рай, вул. ___________  

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення право власності земельної ділянки площею 2597 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай в урочищі 

«Довга». 



1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_947_Надати гр. ___________ Ользі Михайлівні, жительці с. Лісники, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення право власності земельної ділянки площею 1261 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. ___________  в с. Лісники. 

1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_948_Надати гр. ___________ Ользі Михайлівні, жительці с. Лісники, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення право власності земельної ділянки площею 3348 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_949_Надати гр. ___________ Олександрі Володимирівні, жительці м. Бережани, 

вул. ___________ дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення право власності земельної ділянки площею 

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

1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_950_Надати гр. ___________ Ігорю Петровичу, жителю с. Надрічне, 

Бережанського району дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 

59 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 1 по 

___________  в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_951_Продовжити терміном до 01.06.2018 року дію п.15 рішення сесії міської 

ради № 451 від 23 грудня 2016 року щод0 надання гр. ___________ 

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

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

оренди земельної ділянки площею 750 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

по вул___________ в м. Бережани. 

2017_952_Продовжити терміном до 01.06.2018 року дію п.17 рішення сесії міської 

ради № № 451 від 23 грудня 2016 року щодо надання гр. ___________ Ользі 

Василівні, жительці с. Лісники. вул. ___________  дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права 

власності земельної ділянки площею 1935 кв. м. для ведення особистого 



селянського господарства по вул. ___________ в с. Лісники. 

2017_953_Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 13445 кв. м., наданої гр. 

___________ Любові Іванівні та гр. ___________ Тетяні Іванівні в оренду для 

обслуговування придбаних нежитлових будівель в м. Бережани по вул. 

___________  в сумі 1001950,00 грн. (один мільйон одна тисяча 

дев’ятсот п’ятдесят гривень) в розрахунку 74,52 грн. (сімдесят чотири 

гривні 52 коп.) за 1 кв. м, на підставі висновку про експертну грошову 

оцінку (висновок додається). 

1. Продати гр. ___________ Любові Іванівні, жительці с. Мишковичі, 

Тернопільського району та гр. ___________ Тетяні Іванівні жительці с. 

Великий Ходачків, вул. ___________ Козівського району, земельну 

ділянку площею 13445 кв. м. за 1001950,00 грн. (один мільйон 

одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят гривень) в м. Бережани, по вул. 

___________ в територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, 

із розрахунку 74,52 грн. (сімдесят чотири гривні 52 коп.) за 1 кв. м. 

2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно 

вимог чинного законодавства. 

3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр. 

___________ Любові Іванівні та гр. ___________ Тетяні Іванівні після 

повної оплати її вартості. 

4. гр. ___________ Любові Іванівні та гр. ___________ Тетяні Іванівні у своїй 

діяльності дотримуватись вимог ст. 91 Земельного Кодексу 

України. 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договір 

купівлі – продажу вищевказаної земельної ділянки від імені 

Бережанської міської ради. 

2017_954_Надати терміном до 01.11.2022 року гр. ___________ Людмилі Михайлівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ в сервітутне користування 

умовну частку земельної ділянки площею 23,90 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення та влаштування сходової 

клітки по вул. ___________ в м. Бережани. 

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

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

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2017 року. 

2017_955_Продовжити гр. ___________ Юрію Богдановичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________ оренду терміном до 01.11.2022 року умовної частки 

земельної ділянки загальною площею 25,0 кв. м. м для обслуговування 

нежитлового приміщення, магазину «Комфорт» по пл. ___________ в м. 

Бережани. 

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

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

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2017 року. 



2017_956_Продовжити гр. ___________ Вікторії Вікторівні, жительці м. Тернопіль, 

___________ оренду терміном до 01.11.2022 року умовну частку 

земельної ділянки загальною площею 32,3 кв. м. м для обслуговування 

нежитлового приміщення, по пл. ___________ в м. Бережани. 

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

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

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2017 року. 

2017_957_Продовжити гр. ___________ Ігорю Богдановичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________ оренду терміном до 01.11.2022 року умовну частку 

земельної ділянки загальною площею 20,0 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення, аптеки по вул. С. ___________ в м. Бережани. 

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

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

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2017 року. 

2017_958_Продовжити гр. ___________ Емілії Корнеліївні, жительці м. Бережани, пл. 

___________ оренду терміном до 01.11.2022 року умовну частку 

земельної ділянки площею 13,2 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення  та сходової клітки по вул. ___________  в м. Бережани. 

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

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

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2017 року. 

2017_959_Надати гр. ___________ Світлана Євгенівна, жительці м. Бережани, вул. 

___________  у сервітутне користування терміном  до 01.11.2022 року  

умовну частку земельної ділянки площею 47 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення по пл. ___________ в м. 

Бережани.  

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

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

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2017 року. 

2017_960_Припинити Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» право постійного користування земельною ділянкою площею 

86 кв.м. наданої для обслуговування будівлі по вул. Лепких, 10Є в м. 

Бережани у зв’язку з відчуженням будівлі та добровільною відмовою. 

1. Земельну ділянку, на яку припинено право користування перевести до 

земель не наданих у власність чи користування . 

2017_961_Припинити з 01.06.2018 року діяльність юридичної особи Бережанська 

спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов, вул.Січових Стрільців 34 м. Бережани 

Тернопільська обл. (код ЄДРПОУ 35068661) шляхом приєднання до  

Бережанської школи гімназії ім. Б.Лепкого, вул. Руська 12 м. 

Бережани, Тернопільська обл. (код ЄДРПОУ 22607085). 

2. Визнати Бережанську школу гімназію ім. Б.Лепкого 



правонаступником усіх прав та обов’язків Бережанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

3. Створити комісію по припиненню діяльності юридичної особи у складі 

згідно з додатком 1. 

4. Комісії з припинення діяльності юридичної особи: 

1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов'язаних з припиненням діяльності юридичної особи шляхом 

приєднання, відповідно до вимог законодавства. 

2. Провести всі необхідні дії, пов’язані з реорганізацією, у тому числі 

подати державному реєстратору документи, необхідні для 

проведення державної реєстрації припинення діяльності 

юридичної особи. 

3. Подати на затвердження міському голові м. Бережани 

передавальні акти. 

4. Повідомити працівників закладу, який припиняє діяльність про 

можливе вивільнення відповідно до чинного законодавства. 

5. Установити двомісячний строк для з’явлення кредиторами своїх 

вимог до юридичної особи, що припиняє діяльність шляхом 

реорганізації (приєднання). 

5. Уповноважити голову  комісії з припинення діяльності юридичної 

особи Захарків О.М.(код ) на подання необхідних документів  у відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

міської ради  щодо припинення юридичної особи Бережанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

6. Передати майно з балансу Бережанської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних 

мов на баланс Бережанської школи гімназії ім. Б.Лепкого . 

7. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради: 

1. затвердити штатну чисельність посад Бережанської школи гімназії 

ім. Б.Лепкого, чинну з 01.06.2018р. (Додаток 2). 

2. затвердити штатну чисельність посад гуртожитку Бережанської 

школи гімназії ім. Б.Лепкого, чинну з 01.06.2018р. (Додаток 3). 

8. Перевести частину гуртожитку Бережанської школи гімназії ім. 

Б.Лепкого, площею ____ кв. м., з житлового фонду у нежитловий фонд. 

9. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради передбачити: 

1. У міському бюджеті 2018 року кошти для проведення ремонтних 

робіт по переплануванню та ремонту приміщень Бережанської 

школи гімназії ім. Б.Лепкого з метою розміщення початкових 

класів. 

2. Кошти для здійснення реєстрації припинення юридичної особи 

Бережанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов. 

 

Додаток 2 

до рішення сесії міської ради № 



____ від _____________ 2017 

року 

 

 

Штатна чисельність посад 

Бережанської школи гімназії ім. Б.Лепкого 

 

1. Директор – 1 посада 

2. Заступник директора – 2,5 посади 

3. Педагог-організатор – 1 посада 

4. Практичний психолог – 1 посада 

5. Соціальний педагог – 0,5 посади 

6. Концертмейстер – 1 посада 

7. Художній керівник – 1 посада 

8. Завідувач бібліотеки – 0,5 посади 

9. Завідувач господарства – 1 посада 

10.  Секретар – 1 посада 

11.  Лаборант – 0,5 посади 

12.   Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель – 1 

посада 

13.   Сестра медична – 0,5 посади 

14.  Прибиральник – 4 посади 

 

2017_962_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік в сумі  562,621 тис. грн. за рахунок: 

1. Збільшення: 

- єдиного податку з фізичних осіб (18050400)                                                                  341,6тис. грн. 

 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій  (41034500) 

2221,021тис.грн.. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 

рік на 285,6 тис. грн. 

 
1. Бережанська міська рада   147,6 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 147,6 тис. грн. 
 з них на:  
  поточні видатки 147,6 тис. грн. 
 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 2,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг ” 

102,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

13,3 тис. грн. 



 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства ” 

13,3 тис. грн. 

 КПКВ  0117310  „ Проведення заходів із 

землеустрою ” 

10,3 тис. грн. 

 КПКВ 0113110 Заклади і заходи з питань дітей та 

їх соціального захисту 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ  0113112 „ Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального захисту ” 

 

10,0 тис. грн. 

2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

38,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 8,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні  видатки 38,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 15,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

15,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

6,0 тис. грн. 

 КПКВ 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 2,0  тис. грн. 

 КПКВ 1015011 „ Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту ” 

0,5 тис. грн. 

 КПКВ 1015012 „ Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту ” 

 

1,5  тис. грн. 

3. Фінансове управління Бережанської міської ради 100,0 тис. грн. 
 Збільшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції ” 100,0 тис. грн. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2017 

рік на 277,021 тис. грн. за рахунок : 

   -  коштів,  переданих із загального фонду до бюджету розвитку ( 

спеціального фонду) в сумі  277,021  тис. грн.  (в тому числі  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 221,021 тис. грн.) , а 

саме: 
1. Бережанська міська рада   56,0 тис. грн. 



 Збільшити асигнування на: 56,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 56,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

56,0 тис. грн. 

2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

221,021тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 221,021тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні  видатки 221,021тис. грн. 

 КПКВ 1016310  „ Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території ” 

221,021тис. грн. 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського 

бюджету на 2017 рік: 
1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 86,0 тис.  грн. 

 з них на:  
  продукти харчування 51,6 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 51,6 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

12,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

12,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл ” 

12,0 тис. грн. 

  поточні видатки 22,4 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

22,4 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 86,0 тис. грн. 

 з них на:  
  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

86,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 21,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

65,0 тис. грн. 



2. Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 7,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ”    3,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414040 „ Видатки на заходи, передбачені 

державними і місцевими програмами розвитку 

культури і мистецтва ” 

4,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 

 з них на:  
  нарахування на заробітну плату 3,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 3,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2,3 тис. грн. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

2,3 тис. грн. 

  поточні видатки 1,7 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання 

дітей ” 

1,7 тис. грн. 

5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які    

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році 

(додаток № 5 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про 

міський бюджет на 2017 рік ”), згідно з додатком № 1. 

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 № 2. 

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році 

(додаток № 7 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про 

міський бюджет на 2017 рік ”), згідно з додатком № 3. 

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

зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються 

із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за загальним 

фондом на суму 601,421 тис. грн. та збільшивши за спеціальним 

фондом на – 601,421 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 601,421 

тис. грн.. 

 

2017_963_Внести зміни до міської програми «Шкільні перевезення» на 2017 рік, а 

саме: Додаток 1 та Додаток 2 зазначеної програми викласти в новій редакції 

(додаються). 
Додаток №1  



до програми «Шкільні перевезення» 

на 2017рік 

Ресурсне забезпечення міської програми 

«Шкільні перевезення» на 2017 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

І етап виконання програми Всього витрат на 

виконання програми 

2017 рік 

тис.грн. 

тис.грн. 

1 2 6 

Обсяг ресурсів 

всього, в тому 

числі: 

9,870 9,870 

державний бюджет   

обласний бюджет   

міський бюджет 9,870 9,870 

кошти не 

бюджетних джерел 
  

 

 



Додаток №2  

  до програми «Шкільні 

перевезення»  

на 2017 рік 

 

 

Напрями діяльності та заходи  міської  програми  

«Шкільні перевезення» на 2017 рік 
 (назва програми) 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 6 7 11 

1 «Шкільні 

перевезення» 

Підвезення учнів 

до навчальних 

закладів 

з 01.11.2017р.  по 

29.12.2017р. 

ТДВ 

«Бережаниавтотранс» 

Відділ освіти, молоді і 

спорту 

міський 

бюджет 
9,870 Підвіз учнів 

(туди-назад) 

 Всього:     9,870 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017_964_Взяти до уваги інформацію голови Бережанської  міської виборчої комісії  

Циганкової Т.В. про визнання повноважень та реєстрацію депутата 

Бережанської міської ради Бурдаша Андрія Євгеновича. 

2017_965_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 744 від 26 жовтня 2017 року  

п. 8 скасувати та викласти в такій редакції 

«8. Надати гр. ___________ Юлії Андріївні, жительці с. Острів, вул. 

___________Тернопільського району дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки 

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

площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

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

Бережани.» 

2017_966_Надати гр. ___________ Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

право власності земельної ділянки площею 2260 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. ___________ в с. Лісники. 

1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_967_Затвердити комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених 

верств населення «Турбота»  на 2016-2020 роки в новій редакції (Додається) 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення Х сесії VІ засідання Бережанської міської ради 

 від 30.11.2017 р. № 779 
 

  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА  

соціальної підтримки малозабезпечених 

 верств населення  “Турбота” на 2016-2020 роки 

(В новій редакції) 

 

1. Паспорт програми 

1

. 

Ініціатор розроблення 

програми 

Бережанська міська рада 

2

. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади 

про розроблення 

програми 

Розпорядження  голови обласної державної 

адміністрації від 21 грудня 2015 року  

№ 795-од «Про проект обласної  

комплексної програми  соціальної  

підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота»  на 2016-2020 

роки. 



3

. 

Розробник програми Управління соціального захисту населення 

Бережанської РДА, виконком 

Бережанської  міської ради 

4

. 

Співрозробники 

програми 

Фінансове управління міської ради, відділи  

житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської 

ради, культури, туризму та релігій  

міської ради, виконком Бережанської  

міської ради 

5

. 

Відповідальний 

виконавець 

програми 

Управління соціального захисту населення 

Бережанської РДА, виконком 

Бережанської  міської ради,  обласне  

Товариство Червоного Хреста України 

6

. 

Учасники програми Фінансове управління міської  ради, 

управління соціального захисту 

населення Бережанської РДА, відділи 

охорони здоров’я, відділи  житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської 

ради, культури, туризму та релігій  

Бережанської міської ради, 

територіальний центр соціального  

обслуговування (надання соціальних 

послуг)   м. Бережани, Бережанської 

міської  ради, обласне Товариство 

Червоного Хреста України 

7

. 

Термін реалізації 

програми 

2016-2020 роки 

7

.

1

. 

Етапи виконання 

програми (для 

довгострокових 

програм) 

І – 2016-2018 роки,  

ІІ – 2019-2020 роки 

8

. 

Перелік місцевих 

бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні 

програми  

Міський бюджет 

9

. 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

програми, всього: 

1981,3 тис. грн. 



9

.

3

. 

коштів міського 

бюджету 

1981,3 тис. грн.. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 
Основними завданнями даної програми є : 

- посилення соціального, медичного захисту інвалідів всіх категорій, 

людей похилого віку  та  малозабезпечених  верств населення;  

- створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, 

наданих Конституцією та законами України, підтримка статутної  

діяльності та матеріально-технічного забезпечення  інвалідських  та  

інших неприбуткових   громадських   і благодійних організацій. 

Станом на 1 січня  2016 року в місті  проживає понад 640 інвалідів , та 2150 

малозабезпечених громадян. Їх життєзабезпечення  підтримується 

системою пільг, допомог та компенсацій, які визначені відповідними 

законами та розпорядчими документами. Проте, незважаючи на 

прийняття значної кількості  законодавчих актів та інших нормативно-

правових документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не 

є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету. 

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів охорони 

здоров’я,  інтернатних установ та системи соціального захисту 

населення міста, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, 

потребує покращення. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються 

потреби інвалідів та інших малозабезпечених верств населення щодо 

забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, 

пільговими ліками та виробами медичного призначення. Також 

потребують надання матеріальної допомоги одинокі пенсіонери, 

багатодітні та малозабезпечені сім’ї.  

Завдяки фінансуванню, за рахунок бюджетних коштів, забезпечено 

реалізацію основних положень програми “Турбота” на 2016-2020 роки. 

Зокрема, на підтримку статутної діяльності громадських організацій 

інвалідів, та товариства  ЧХУ, надання нецільової грошової допомоги 

до  Міжнародного дня інваліда, надання допомог згідно з заявами 

громадян, які звертались з клопотанням до голови або заступників 

голови міської ради, голови або заступників голови міської ради, 

управління соціального захисту населення .  

Проте незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, 

недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини 

пільг та гарантій інвалідам і надалі залишають проблемними питання 

покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного 

обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та 

малозабезпечених осіб. 

Прийняття міської програми “Турбота” та залучення на її виконання  коштів 

з обласного,  районного та міського бюджетів, сприятиме покращенню 



фінансування діяльності громадських та інших організацій по наданню 

допомоги найменш захищеним верствам населення. 

 

3. Визначення мети програми 
Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, 

медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації 

прав інвалідів та малозабезпечених верств населення, забезпечення їх 

участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах 

суспільного життя. 

 

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

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 
Метою вирішення основних завдань програми: 

А. - фінансове управління  здійснює фінансове та інформаційне 

забезпечення виконання основних завдань програми.  

Б. -   управління соціального захисту населення при сприянні виконавчого 

комітету міської ради : 

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання 

програми; 

- створює умови для ефективної діяльності громадських організацій ;  

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення інвалідів та інших мало 

захищених верст населення шляхом надання натуральної та цільової 

грошової допомоги; 

- забезпечує щорічне відзначення в місті Міжнародного людей похилого 

віку, Міжнародного  дня інвалідів, Міжнародного дня «Біла тростина». 

В.-  товариство ЧХУ за сприянням Бережанської міської ради здійснює свою 

статутну діяльність, а саме супровід одиноких перестарілих, та мало 

захищених верств населення, надання їм матеріальної та гуманітарної 

допомоги. 

Реалізацію районної комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки 

планується здійснити за рахунок коштів  міського бюджету. 

Ресурсне забезпечення програми  

                                                                                        тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання Програми    (роки) Усього 

витр

ат на 

вико

нанн

я 

прог

рам

и   

І ІІ 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 



Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

180 

251

,

5 

506,

6 

516

,

6 

526,

6 
1981,3 

Міський бюджет 

180 

251

,

5 

506,

6 

516

,

6 

526,

6 
1981,3 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є: 

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту інвалідів 

та малозабезпечених верств населення; 

- сприяння створенню умов для ефективної роботи,  підтримки статутної  

діяльності та матеріально-технічного забезпечення  інвалідських  та 

інших організацій, а також широке залучення товариств, релігійних 

конфесій до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів 

та малозабезпечених верств населення.  

Виконання програми надасть змогу: 

- покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові 

умови проживання інвалідів та інших малозабезпечених верств 

населення:  

- забезпечити перевезення інвалідів та інших малозабезпечених верств 

населення до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади, 

установ соціального захисту. . 

 



 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної  комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених  

верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки 

 

 

 

 

 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетн

і завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува 

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організацій

но-

координаці

йна 

діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити відзначення в місті  

Міжнародного дня “Біла тростина”, 

Міжнародного дня інвалідів, 

Міжнародного дня людей похилого 

віку,  

15 

жовтня 

та 3 

грудня 

щороку 

Управління  

соціального 

захисту 

населення   

Міський 

бюджет 

1,5 1,5 2,5 2,5 3 Привернути увагу 

суспільства до 

розв’язання проблем 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

Надати матеріальну та 

інші види соціальної 

допомоги інвалідам та 

малозабезпеченим 

особам  

Забезпечення, а при потребі  вибір,  

земельних ділянок та їх резервування 

під будівництво соціального житла 

2016-

2020 

роки 

Відділ 

містобудування, 

архітектури  та 

житлово-

комунального 

господарства 

міської ради 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Поліпшення житлових 

умов багатодітних 

сімей, інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснювати бронювання робочих 

місць на підприємствах, установах та в 

організаціях міста для 

працевлаштування соціально 

незахищеної  категорії  населення 

2020-

2016 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Забезпечення зайнятості 

соціально незахищеної 

категорії населення 

Вжити заходів щодо сприяння 

працевлаштуванню інвалідів та інших 

осіб, які потребують соціального 

захисту і нездатні конкурувати на 

ринку праці 

2016-

2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Забезпечення зайнятості 

соціально незахищеної 

категорії населення 

 

Залучати безробітних із соціально 

незахищених верств населення до 

участі у громадських роботах, в тому 

числі з наданням допомоги у побуті 

одиноким непрацездатним   

громадянам 

2016-

2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Забезпечення 

тимчасової зайнятості 

безробітних із найменш 

соціально незахищених 

верств населення 

 

Сприяти підвищенню конкурентно-

спроможності інвалідів шляхом 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення  кваліфікації за 

професіями (спеціальностями) 

відповідно до потреби ринку праці з 

урахуванням їх професійних знань, 

навичок, побажань та рекомендацій 

МСЕК 

2016-

2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Прискорення 

працевлаштування осіб 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

Всебічно сприяти діяльності 

громадських організацій інвалідів, 

розвиткові творчих об’єднань 

інвалідів, гуртків художньої 

самодіяльності. 

Постійно Відділи  освіти, 

культури  та 

туризму міської 

ради 

 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Створення умов для 

культурного дозвілля 

інвалідів і духовного 

виховання молоді 

 

Проводити мистецько-творчі заходи з 

громадськими організаціями на 

підтримку інвалідів, дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського 

піклування,дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей 

2016-

2020 

роки 

Відділ  культури 

та туризму 

міської ради 

 

Міський 

бюджет 

10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

Сприяти у заохочені 

інвалідів, дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити в усіх лікувальних 

закладах міста безкоштовне надання 

невідкладної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення 

 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ 

КЗ Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги. 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

верств населення 

безкоштовною 

невідкладною 

медичною допомогою 

Надавати малозабезпеченим сім’ям 

допомогу у лікуванні методом 

“стаціонар вдома”, “денний стаціонар 

сімейної амбулаторії ” 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ 

КЗ Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

Додатковог

о 

фінансуванн

я не 

потребує 

- - - - - Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

сімей медичною 

допомогою 

Забезпечити безоплатний і пільговий 

відпуск лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих 

груп населення 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ 

КЗ Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

Міський 

бюджет 

5 6 7 8 10 Безкоштовне 

забезпечення ліками 

малозабезпечених 

верств населення 

Забезпечити широке висвітлення 

питань у засобах масової інформації 

на тему “Особливості перебігу хвороб 

у осіб похилого віку ” 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ  

КЗ Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

Міський 

бюджет 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

1 

 

Раннє виявлення та 

профілактика 

хронічних захворювань 

у осіб похилого віку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальн

о-технічне 

забезпеченн

я 

 

 

 

 

Сприяти ефективній роботі   

інвалідських організацій та 

Бережанської районної організації 

Товариства Червоного Хреста 

України, надавати їм фінансову 

підтримку з коштів районного 

бюджету для здійснення статутних 

завдань 

2016-

2020 

роки 

Фінансове 

управлін-ня,  

управління  

соціального 

захисту 

населення  

міської ради 

Міський 

бюджет 

4 64,5 309,6 309,6 309,6 Поліпшення 

ефективності 

діяльності  

громадських 

організацій. 

 

Забезпечити надання одноразової 

нецільової грошової допомоги за 

заявами громадян та згідно з 

розпорядженнями голови міського 

голови 

2016-

2020 

роки 

Фінансове 

управління 

міської ради  

Міський 

бюджет 

 

 

135 140 145 150 155 Покращення 

матеріального 

становища інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 

 

  2.1 Забезпечити виконання в 

повному обсязі державної програми з 

підтримки малозабезпечених верств 

населення в рамках проекту 

Світового банку “Удосконалення 

надання соціальної допомоги”. З цією 

метою передбачити кошти 

управлінню соціального захисту 

населення на придбання паперу, 

розхідних та комплектуючих 

матеріалів (клавіатура, мишка, 

материнська плата, картридж, 

фотобарабан, оперативна пам'ять, 

блок живлення), для комп’ютерної 

техніки та друкуючих пристроїв та 

придбання і ремонту оргтехніки, 

придбання бланків особових рахунків 

одержувачів допомог та журналів 

реєстрації. 

2016-

2020  

 роки 

 

Фінансове  

управління  

міської ради, 

управління 

соціального 

захисту 

населення.  

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

  

 

 

 

 

34 

Забезпечення 

стабільного і якісного 

обслуговування 

малозабезпечених 

верств населення 

 



 



 


