
 

2017_640_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» на зняття з балансу та обслуговування житлової квартири 1 

будинку № 14«б» по вул. Шевченка в м. Бережани та передачу її у власність 

і обслуговування власникам даної квартири. 

2017_641_Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року:  

- по доходах в сумі 47256460,55 грн. (сорок сім мільйонів  двісті п’ятдесят 

шість тисяч чотириста шістдесят гривень 55 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі 46735373,58 грн. (сорок шість мільйонів сімсот 

тридцять п’ять тисяч триста сімдесят три гривні 58 коп.);   

спеціального фонду – у сумі 521086,97 грн. (п’ятсот двадцять одна тисяча 

вісімдесят шість гривень 97 коп.)   

- по видатках в сумі 46214386,17  грн. (сорок шість мільйонів двісті 

чотирнадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень 17 коп.), в тому 

числі: 

загального фонду – у сумі 43367368,50 грн. (сорок три мільйони триста 

шістдесят сім тисяч триста шістдесят вісім гривень 50 коп.); 

спеціального фонду –  2847017,67 грн. (два мільйони чотириста сімдесят тисяч 

сімнадцять гривень 67 коп.) 

 

2017_642_Внести зміни до структури апарату виконавчого комітету Бережанської 

міської ради, затвердженої рішенням сесії міської ради від  23.12.2016 року 

№ 436, а саме: 

Вивести  1 шатну одиницю – Інспектор з питань контролю за 

будівництвом; 

2017_643_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

№52 «Поточний ремонт фасадів житлового будинку по вул.. братів 

Лепких, 19 в м. Бережани» загальною кошторисної вартістю 102,620 тис. 

грн. (сто дві тисячі шістсот двадцять гривень). 

2017_644_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

№56 «Поточний ремонт бокового (південного) фасаду житлового будинку 

на пл. Ринок, 11 в м. Бережани» загальною кошторисної вартістю 179,659 

тис. грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять гривень). 

2017_645_Надати громадянину ___________  В.П., жителю м. Бережани ___________, , за 

рахунок коштів міського бюджету одноразову матеріальну допомогу в сумі 

5000,0 гривень для лікування травм, що були отриманні внаслідок обвалу 

балкону по вул.. Академічна, 16. 

2017_646_Звільнити в 50% розмірі, з 01.09.2017 року до 31.12.2017 року, ___________ 

Василя Степановича, жителя с. Рай, ___________   від плати за харчування 

його дочки ___________ о Адріани Василівни, 16.01.2003 року народження в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. 

2017_647_Надати гр. ___________  Ірині Олексіївні, жительці м. Бережани, вул. ___________, 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 513 кв. м. для обслуговування будинку по вул. 



Тернопільська, 5«а»/1 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2018 року. 

2017_648_Надати гр. ___________  Юрію Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 83 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 49 по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2018 

року. 

2017_649_Надати гр. ___________  Юрію Богдановичу, жителю с. Лісники, вул. ___________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 1180 кв. м. для обслуговування нежитлової 

будівлі по вул. Рогатинська, 101«ж» в м. Бережани із земель міста ненаданих 

у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2018 

року. 

2017_650_Продовжити терміном до 01.08.2018 року термін дії п. 5 рішення сесії міської 

ради № 249 від 16 червня 2016 року щодо надання дозволу гр. ___________  

Ярославі Дмитрівні, жительці м. Бережани, вул. ___________  на складання 

проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,10 га для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, 43«а» в м. Бережани. 

2017_651_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 582 від 27.04.2017 року п. 1 

скасувати та викласти в такій редакції 

«1. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Дружба-23» м. Бережани, вул. Львівська, 23 дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 1097 кв. м. для обслуговування житлового будинку по вул. 

Львівська, 23 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування.» 

2017_652_Погодити гр. ___________  Олександру Юрійовичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

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

ведення садівництва в по вул. Золочівська. 

2017_653_Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЮФТ ЕНЕРДЖИ» , 

Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. ___________ 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду трьох земельних ділянок загальною площею 0,75 га для розміщення 

будівництва та експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств установ і організацій в урочищі «Вище 

очисних» за межею населеного пункту. 



2017_654_Надати гр. ___________  Галині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для обслуговування піднавісу для ремонту по вул. 

Шевченка, 55«Л» 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 

01.08.2018 року. 

2017_655_Відмовити гр. ___________  Анатолію Вікторовичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________ у погодженні надання земельних ділянок, а саме: для ведення 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства, для 

будівництва житлового будинку, для будівництва автогаражу по вул. 

Львівська (за межею населеного пункту), оскільки це суперечить генплану 

забудови даної території. 

 

2017_656_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. ___________  

Юрію Богдановичу, земельної ділянки площею 100 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу по пл. Ринок, 15«а» 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. 

- для прокладки та ремонту ліній інженерних споруд. 

2. Надати гр. ___________  Юрію Богдановичу, жителю с. Лісники, вул. 

___________ в оренду терміном до 01.08.2022 року земельну ділянку 

площею 100 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу по 

пл. Ринок,15 «а» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 

04 005 0555 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_657_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. ___________  

Світлані Володимирівні, земельної ділянки площею 390 кв. м. для 

будівництва та обслуговування придбаного житлового будинку 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. 

- для прокладки та ремонту ліній інженерних споруд. 



2. Надати гр. ___________  Світлані Володимирівні, жительці м. Бережани, 

вул. ___________ у власність земельну ділянку площею 390 кв. м. для 

будівництва та обслуговування придбаного житлового будинку по 

вул. Руська, 4 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.01. – для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, кадастровий номер 6120410100 04 005 0559 землі 

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

власність чи користування. 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2017_658_Продовжити терміном до 01.07.2021 року гр. ___________  Ярославі Василівні, 

жительці с. Вербів, Бережанського району оренду земельної ділянки 

площею 688 кв. м. для ведення городництва по вул. Гайова в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_659_669_Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних 

ділянок        для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження 

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

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

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

Бережанському районі Головного управління Держеокадастру у 

Тернопільській області при виготовлені проектів землеустрою на дані 

земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту (07.03 право 

прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, 

інших ліній комунікацій). 

2. Рекомендувати Відділ у Бережанському районі Головного управління 

Держеокадастру у Тернопільській області районі при розподілі земельних 

ділянок в урочищі «Жорнисько» дотримуватись наступних критеріїв: 

1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай; 

2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання 

заяви учасниками АТО на погодження виділення відповідних 

земельних ділянок. 

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. ___________  Ярослав Миколайович  с. Божиків , Бережанського району ___________ 

2. ___________ Богдан Михайлович  с. Божиків , Бережанського району ___________ 

3 ___________ Ігор Михайлович с. Божиків , бережанського району ___________ 

4 ___________ Василь Сергійович м. Чортків, вул. ______ ___________ 

5 ___________ Ігор Остапович м. Бережани,вул. ______ ___________ 

6. ___________ Іван Михайлович с. Урмань. Бережанського району ___________ 

7. ___________ Андрій Іванович с. Вільховець, Бережанського району ___________ 



8. ___________ Богдан Васильович с. Урмань, Бережанського району ______ 

9. ___________ Володимир Євстахович м. Бережани, вул. ______ ______ 

10 ___________ Віталій Юрійович м. Бережани,вул. ______, ______ 

11 ___________ Ігор Васильович с. Урмань, Бережанського району  

 

2017_670_681_Відмовити громадянам (згідно списку) у наданні земельних ділянок для 

будівництва автогаражів та для будівництва житлових та дачних будинків в 
м. Бережани у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок по даних 
цільових призначеннях. 
№ п/п Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1. ___________  Надія Миронівна  м. Бережани вул. ___________ 

2. ___________ Ярослав Миколайович с. Божиків, Бережанського району 

3. ___________  Ігор Володимирович м. Бережани, вул. ___________ 

4. ___________ Василь Сергійович м. Чортків, вул. ___________ 

5. ___________  Уляна Володимирівна м. Бережани, вул. ___________ 

6. ___________  Ігор Остапович м. Бережани, вул. ___________ 

7. ___________  Іван Михайлович с. Урмань, Бережанського району 

8. ___________ Богдан Васильович с. Урмань, Бережанського району 

9. ___________  Микола Михайлович м. Бережани , вул. ___________ 

10.  ___________  Ігор Васильович с. Урмань, Бережанського району 

11. ___________  Володимир Євстахович м. Бережани,вул. ___________ 

12. ___________  Віталій Юрійович м. Бережани,вул. ___________ 

2017_682_Надати гр. ___________ Марті Михайлівні, жительці с. Лісники, вул. ___________ та 

гр. ___________  Олегу Михайловичу, жителю с. Лісники, вул___________, 21 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1779 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Мічуріна-бічна, 21 в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03..2018 року. 

2017_683_Надати гр. ___________  Марті Михайлівні, жительці с. Лісники, вул. ___________  

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельних ділянок загальною площею 8762 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_684_Надати гр. ___________  Надії Василівні, жительці с. Новосілка, вул. ___________ 

Перемишлянського району, Львівської області дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

ділянок загальною площею 895 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_685_Надати гр. ___________  Степану 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 610 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Підлісна, 16 в м.. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_686_Надати гр. ___________  Ользі Євгенівні, 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 694 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Шептицького, 22 в м.. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_687_Надати гр. ___________  Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Адамівська, 3/1 в с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_688_Надати гр. ___________  Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 55 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Адамівська в м.. Бережани. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_689_Надати гр. ___________  Миколі Романовичу, 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 751 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Адамівська, 3 в с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_690_Надати гр. ___________  Мар’яну Осиповичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Адамівська, 8 в с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року 

2017_691_Надати гр. ___________  Марії Василівні, 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 792 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Гоголя, 17 в с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_692_Надати гр. ___________  Наталії 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 944 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Зарайський потік, 34 в с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_693_Надати гр. ___________  Ользі Омелянівні, жительці м. Бережани, вул. ___________  

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 



будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Козацька, 3«є» в с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03..2018 року. 

2017_694_Надати гр. ___________  Стефану Івановичу , жительці м. Бережани, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 729 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03..2018 року. 

2017_695_Надати гр. ___________  Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 88 кв. м для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 35 по вул. Січових 

Стрільців, 67«б» в м.. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_696_Надати гр. ___________  Наталії Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1200 кв. м для 

ведення садівництва по вул. Крушельницької (біля присадибної ділянки) в 

с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03..2018 року. 

2017_697_Надати гр. ___________  Оксані 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 60 кв. м для 

будівництва та обслуговування автогаражу №35 по вул. Корольова, 3«а» в 

м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03..2018 року. 

2017_698_Надати гр. ___________  Галині Леонідівні, жительці м. Київ, вул. ___________  гр. 

___________ Ользі Леонідівні, жительці м. Полтава, вул. ___________, гр. 

___________ Вірі Василівні, жительці м. Бережани, вул. ___________, гр. Киричук 



___________  Андріївні, жительці м. Карлівка, вул. ___________  Полтавської 

області дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права оренди земельної ділянки площею 773 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Мечнікова, 5 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03..2018 року. 

2017_699_Надати гр. ___________  Олександрі Ростиславівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________  дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Січових Стрільців, 30 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_700_Надати гр. ___________  Степану Володимировичу, 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 30 кв. м для 

будівництва та обслуговування автогаражу №3 по вул. Кульчицької, 6 в м.. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2017_701_в м. Бережани  по вул. Тернопільська. Продовжити терміном до 01.08.2018 

року гр. ___________  Наталії Панкратівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ 

оренду земельної ділянки площею 276  кв. м. для ведення городництва в м. 

Бережани  по вул. Дружби. 

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_702_Продовжити терміном до 01.08.2018 року гр. ___________  Раїсі Василівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 216 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани  по вул. Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 



2017_703_Продовжити терміном до 01.08.2018 року гр. ___________  Степану Романовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 1500 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани  по вул. Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_704_Продовжити терміном до 01.08.2018 року гр. ___________  Роману Степановичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 1500 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани  по вул. Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_705_Продовжити терміном до 01.08.2018 року гр. ___________  Ользі Михайлівні, 

жительці с. Рай, вул. ___________  оренду земельної ділянки площею 1500 кв. м. 

для ведення городництва в с. Рай. 

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_706_ Продовжити терміном до 01.08.2018 року гр. ___________  Оксані Ігорівні , 

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

м. для обслуговування металічного автогаражу   

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_707_Продовжити терміном до 01.08.2018 року гр. ___________  Теклі Степанівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________  оренду земельної ділянки площею 600 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани  по вул. Кобилянської. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_708_Продовжити терміном до 01.11.2017 року гр. ___________  Надії Іванівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 450 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани  по вул. Депутатська. 

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_709_Продовжити терміном до 01.08.2018 року гр. ___________  Галині Михайлівні, 

жительці м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 514 кв. 

м. для ведення городництва в м. Бережани  по вул. Котляревського. 

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_710_Погодити гр. ___________  Івану Дмитровичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________  надання в  оренду  терміном на один рік земельної ділянки 

площею 600 кв. м. для ведення городництва в районі вул. Сонячна. 

2017_711_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 560 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 0554 гр. ___________  Омеляну 

Петровичу в м. Бережани по вул. ___________ 

1. Передати гр. ___________  Омеляну Петровичу, жителю м. Бережани, вул. 

___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 560 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по ___________ 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Омеляну Петровичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_712_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 009 0474 гр. ___________  Анні 

Володимирівні в м. Бережани по вул. ___________ 

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

вул. ___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 708 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд в м. Бережани по Рильського, 12. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Анні Володимирівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_713_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 702 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 



кадастровим номером 6120410100 03 001 0257 гр. ___________  Миколі 

Євстаховичу в с. Рай по вул. ___________. 

1. Передати гр ___________  Миколі Євстаховичу, жителю с. Рай, вул. 

___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 702 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в с. Рай по вул. ___________ 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________ у Миколі Євстаховичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_714_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1119 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

03 001 0258 гр. ___________  Миколі Євстаховичу в с. Рай.  

1. Передати гр. ___________  Миколі Євстаховичу, жителю с. Рай, вул. 

___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 1119 кв. 

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

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Миколі Євстаховичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України 

2017_716_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 02 002 0455 гр. Семківу Зіновію 

Володимировичу в с. Лісники по вул. Мічуріна, 25.  

1. Передати гр. ___________  Зіновію Володимировичу, жителю с. Лісники, 

вул. ___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд в с. Лісники по вул. Мічуріна, 25  

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Зіновію Володимировичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_717_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 804 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

02 002 0454 гр.___________ Зіновію Володимировичу в с. Лісники .  



1. Передати гр. ___________  Зіновію Володимировичу, жителю с. Лісники, 

вул. ___________ безоплатно у власність земельну ділянку 804 кв. м для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники .  

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Зіновію Володимировичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

2017_718_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1586 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 02 008 0431 гр. ___________  Любові 

Василівні в с. Лісники по вул. ___________.  

1. Передати гр. ___________  Любові Василівні, жительці с. Лісники, вул. 

___________  безоплатно у власність земельну ділянку площею 1586 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

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

 Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 3. Гр. ___________  Любові Василівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_719_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування автогаражу № 17 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

017 0399 гр. ___________  Сергію Івановичу по вул. ___________ м. Бережани.  

1. Передати гр. ___________  Сергію Івановичу , жителю м. Бережани, вул. 

___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею35 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу №17 по вул. 

Л.Українки, 17 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ___________  Сергію Івановичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_720_Продовжити ТзОВ « Медобори» оренду земельної ділянки площею 0,8416 га 

по вул. Січових Стрільців,46 «а» в м. Бережани до 01.08.2018 року. 

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

оцінки земельної ділянки. 

        2. ТзОВ «Медобори» зареєструвати додаткову угоду на вищевказану 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 



       3.   Після завершення терміну оренди вказаної земельної ділянки, не 

продовжувати оренду у випадку наявності хоча би одного з порушень 

вказаних нижче: 

- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

- утримання земельної ділянки в антисанітарному стані; 

- не виготовлення документів на об’єкти незавершеного будівництва; 

- інших випадках визначених чинним законодавством. 

        4. Зобов’язати орендаря припинити в двомісячний термін стихійну 

торгівлю на орендованій земельній ділянці. 

        5. Дане рішення довести до відома ТзОВ «Медобори». 

2017_721_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 19067 кв. м. для 

будівництва та обслуговування  будівель та споруд  Бережанського 

міжшкільного навчального виробничого комбінату за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

014 01778 в м. Бережани  по вул. Хатки, 121. 

1. Передати в комунальну власність вищевказану земельну ділянку. 

2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_722_Рішення сесії міської ради 455 від 23.12.2016 року доповнити наступними 

підпунктами: 

1.Передати в постійне користування Бережанській обласній комунальній 

загальноосвітній школі – інтернату І – ІІІ ступенів з поглибленням 

вивчення трудового навчання, земельну ділянку площею 1906 кв. м. для 

будівництва та обслуговування будівель закладів  освіти (сарай для кормів 

та сарай по вул. Хатки, 121«а» ) в м. Бережани за кадастровим номером 

6120410100 04 014 0169.\ 

    1.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку.» 

2017_723_Надати дозвіл Бережанській міській раді на складання проекту землеустрою 

щодо продажу права оренди шляхом аукціону земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,05 га для будівництва  та обслуговування об’єктів 

складських приміщень по вул. Шевченка, 55 в м. Бережани. 

 

2017_724_З 01.11.2017 року змінити юридичну адресу та місце знаходження органу 

місцевого самоврядування – Бережанської міської ради (код ЄДРПОУ 

04058491), а саме:  Тернопільська область м. Бережани вул. Банкова,3. 

1.  змінити юридичну адресу та місце знаходження юридичної особи – 

Комунальний заклад  «Бережанська міська бібліотека імені Богдана 

Лепкого» (код ЄДРПОУ 40953515), а саме: Тернопільська область м. 

Бережани , пл. Ринок,1. 

3.Начальнику юридичного  відділу Бережанської міської ради Загнійній І.В. 

підготовити необхідні документи щодо внесення відомостей  в Єдиний 



державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань з урахуванням п.1 даного рішення. 

4.Директору комунального закладу «Бережанська міська бібліотека імені 

Богдана Лепкого» Калинюк В.М. підготовити необхідні документи щодо 

внесення відомостей  в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з урахуванням п.2 

даного рішення. 

2017_725_Передати частки майна територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники і 

Рай у спільну комунальну власність територіальних громад сіл 

Бережанського району та затвердити перелік об’єктів спільної комунальної 

власності територіальних громад сіл Бережанського району, згідно 

Додатку №1. 

1. Затвердити перелік об’єктів спільної комунальної власності 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники і Рай та 

територіальних громад сіл Бережанського району згідно Додатку №2. 

2. Надати дозвіл сесії Бережанської районної ради на передачу в 

оперативне управління балансоутримувачам об’єктів спільної 

комунальної власності територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники 

і Рай та територіальних громад сіл Бережанського району, а саме: 

1. Відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації – 

об’єкти освіти – Гаражу  за адресою: вул. Руська, 12, м. Бережани 

Тернопільської області; 

2. Бережанській центральній районній клінічній лікарні – об’єктів охорони 

здоров’я, що входять до складу Бережанської ЦРКЛ. 

3. Комунальному закладу «Бережанський Центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» - об’єктів охорони здоров’я, що 

входять до складу комунального закладу; 

4. Відділу культури Бережанської районної державної адміністрації - 

об’єкти культури - Приміщення Бережанського районного будинку 

народної творчості за адресою: вул. Міцкевича, 4, м. Бережани 

Тернопільської області, майна та обладнання; 

5. Бережанському об’єднаному Управлінню Пенсійного Фонду України 

Тернопільської області – адмінбудинка за адресою: вул. Шевченка, 

13А, м. Бережани Тернопільської області; 

6. Відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної 

адміністрації – будівлі, гаража та майно за адресою: вул. Шевченка, 

№13 та №15, м. Бережани Тернопільської області; 

7. Комунальному підприємству «Майновик» Бережанської районної 

ради – цілісного майнового комплексу (нежитлова будівля 

колишнього кінотеатру та автогаражі) за адресою: вул. Івана Франка, 

2, м. Бережани Тернопільської області. 

3. Надати дозвіл Бережанській районній раді на прийняття в оперативне 

управління як балансоутримувачу об’єкта спільної комунальної 

власності територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники і Рай та 

територіальних громад сіл Бережанського району – будівель,гаражів та 



майна за адресою: вул.  Шевченка №13 та №15, м. Бережани 

Тернопільської області. 

4. Передачу в оренду або в оперативне управління балансоутримувачам 

об’єктів спільної комунальної власності територіальної громади                        

м. Бережани, сіл Лісники і Рай та територіальних громад сіл 

Бережанського району здійснювати при наявності рішення  про 

відповідне погодження сесії Бережанської міської ради. 

5. Уповноважити – секретаря міської ради Гончара П.В. на представлення 

інтересів територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай при 

здійсненні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо 

об’єктів спільної комунальної власності територіальної громади                         

м. Бережани, сіл Лісники і Рай та територіальних громад сіл 

Бережанського району. 

 

 

2017_726_Надати дозвіл на розробку детального плану території, орієнтовною площею 

0,13 га в районі вулиці Депутатська в м. Бережани. 

2017_727_Звільнити в 100% розмірі від батьківської плати з 01.09.2017 року до 

31.12.2017 року: 

1. гр. ___________  Тетяну Богданівну, жительку м. Бережани, вул. 

___________, за відвідування її сина ___________  Богдана Миколайовича, 

12.01.2012 року народження дошкільного навчального закладу 

«Ромашка»; 

 

2017_728_Надати дозвіл  відділу культури , туризму та релігій  Бережанської міської 

ради на списання літератури як зношеної у відповідності до акту комісії №3 

від 06.06.2017 року у кількості 3168 примірників на суму 3279,00 грн. та 

акту комісії №4 від __ __.2017 року у кількості 2880 примірників на суму 

2914,00 грн. 

1. Відділу культури , туризму та релігій  Бережанської міської ради провести 

списання літератури у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

 

2017_729_Передати основний засіб, що належать територіальній громаді міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай станом на 16 серпня 2017 року, Автомобіль 

вантажний (Автовишка) марки RENAULT MASTER – балансовою 

вартістю 600000,00 грн. в оперативне управління Бережанському міському 

комунальному підприємству «Господар». 

2. Доручити начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

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

передачу вище вказаного майна. 

2017_730_Затвердити програму поводження з тваринами та регулювання чисельності  

безпритульних тварин у м. Бережани на 2017-2025 рр. (додається). 



2. Бережанському міському комунальному підприємству «Благоустрій» 

забезпечити виконання заходів Програми. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

профінансувати виконання заходів Програми виходячи з можливостей 

міського бюджету на 2017 - 2025 роки. 

2017_731_Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2017 рік в 

сумі 407,68 тис. грн.: 

 

              Збільшення: 
1.

1. 

Бережанська міська рада   327,48 тис. 

грн. 

 Збільшити асигнування на: 327,48 тис. 

грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 327,48 тис. 

грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

190,0 тис. грн. 

 КПКВ  0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 77,48 тис. грн. 

 КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток інфра-

структури доріг ” 

60,0 тис. грн. 

1.

2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

52,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 52,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 52,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

50,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015011 „ Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту” 

2,0 тис. грн. 

1.

3. 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

12,2 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 12,2 тис. грн. 

 з них на:  
  заробітна  плата 10,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 10,0 тис. грн. 
  нарахування на заробітну плату 2,2 тис. грн. 

http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-bukhhalterskoho-obliku-ta-finansovoi-zvitnosti


 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 2,2 тис. грн. 
1.

4. 

Фінансове управління Бережанської міської ради 16,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 16,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 16,0 тис. грн. 

 КПКВ 7510180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

16,0 тис. грн. 

          
        2.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 

2017 рік, а саме: 

 
2.

1. 

Бережанська міська рада    

 Збільшити асигнування на: 45,96 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 45,96 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0114040 „ Видатки на заходи, передбачені 

державними і місцевими програмами розвитку 

культури і мистецтва ”     

1,8 тис. грн. 

 КПКВ 0116430 „ Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування ” 

24,16 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 24,16 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 24,16 тис. грн. 

 КПКВ 0117310  „ Проведення заходів  із 

землеустрою ” 

24,16 тис. грн. 

2.

2. 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 21,8 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 21,8 тис. грн. 

 КПКВ 2414040 „ Видатки на заходи, передбачені 

державними і місцевими програмами розвитку 

культури і мистецтва ” 

21,8 тис. грн. 

 
         3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету 



на 2017 рік, а саме: 
3.

1. 

Бережанська міська рада    

 Збільшити асигнування на: 41,12 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 41,12 тис. грн. 

 КПКВ 6050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

31,2 тис. грн. 

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно - каналізаційного господарства ” 

31,2 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 9,92 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 465,3 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 465,3 тис. грн. 

 КПКВ 0116310  „ Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території ”  

465,3 тис. грн. 

3.

2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

6,5 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 6,5 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 6,5 тис. грн. 

 КПКВ 1016310  „ Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території ” 

6,5 тис. грн. 

3.

3. 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 10,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 10,0 тис. грн. 

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

          

5.  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. 

 

        6. 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. 



 

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

збільшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

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

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

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 465,3 тис. грн. та 

зменшивши за спеціальним фондом на – 465,3 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 465,3 тис. грн.. 
 

 

 

 


