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2018_902_Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 1477,25 тис. 

грн. за рахунок: 

 Збільшення: 

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування) (13010200) 

15,0 тис. грн. 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості (18010100) 

7,0 тис. грн. 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості (18010200) 

 12,0 тис. грн. 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості (18010400) 

85,0 тис. грн. 

- єдиного податку з фізичних осіб (18050400) 

 

762,95 тис. грн. 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів (21050000) 

25,0 тис. грн. 

- адміністративних штрафів та інші санкції (21081100) 8,0 тис. грн. 

- адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів (21081500) 

40,0 тис. грн. 

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (22010300) 

5,0 тис. грн. 

 - плати за надання інших адміністративних послуг (22012500) 200,0 тис. грн. 

- інших надходжень (24060300) 40,0 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (41052300) 

500,0 тис. грн. 

 Зменшення: 222,7 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 

(11010400) 

9,0 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних 

виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 

України (11010900) 

25,0 тис. грн. 

- податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності (11020200) 

3,5 тис. грн. 

- земельного податку з юридичних осіб (18010500) 150,0 тис. грн. 

- земельного податку з фізичних осіб  15,0 тис. грн. 
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- туристичного збору, сплаченого фізичними особами  0,2 тис. грн. 

- державного мита, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів 

на спадщину і дарування 

20,0 тис. грн. 

 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 975,25 

тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 307,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 307,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113190 „ Соціальний захист ветеранів війни та праці ” 8,8 тис. грн. 

 КПКВ 0113192 „ Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість ” 

8,8 тис. грн. 

 КПКВ 0113240 „ Інші заклади та заходи” 

 

14,2 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення ” 

14,2 тис. грн. 

 КПКВ 0113110 „ Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту” 

7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113112 „ Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту ” 

7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ” 57,0 тис. грн. 

(20+37,0 ялинка) 

 КПКВ 0117460 „ Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури” 

220,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117461 „ Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету” 

220,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 556,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 410,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 410,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 90,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 90,0 тис. грн. 

  поточні видатки 56,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 

20,0 тис. грн. 

 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 

” 

36,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти ”  

36,0 тис. грн. 
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2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 10,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 10,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури і 

мистецтва ” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014082 „ Інші заходи в галузі культури і мистецтва ” 10,0 тис. грн. 

2.4. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 102,25 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 33,5 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах ”  

33,5 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 11,5 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах ”  

11,5 тис. грн. 

  поточні трансферти 57,25 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 „ Інші субвенції з місцевого бюджету ” 7,25 тис. грн. 

 КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів ” 

50,0 тис. грн. 

  

 3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік: 

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Зменшити асигнування на: 343,685тис.грн. 

 з них на:  

  оплата праці 135,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” 

100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 „ Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів” 

35,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 6,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 „ Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів” 

6,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  155,107тис.грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 23,767 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

107,94 тис. грн. 
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школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 

” 

19,8 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти ”  

19,8 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” 

3,6 тис. грн. 

  продукти харчування 30,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 30,0 тис. грн. 

  поточні видатки 17,578тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 1,812 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” 

2,156 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 „ Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів” 

3,752 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 

” 

2,708 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти ” 

2,708 тис. грн. 

 КПКВ 0615030 „ Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту ” 

7,15 тис.грн. 

 КПКВ 0615031 „ Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

7,15 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 343,685 тис.грн. 

 з них на:  

  оплата праці 143,2 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах ” 

3,2 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” 

30,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 

” 

38,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти ” 

38,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615030 „ Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту ” 

57,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 „ Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

57,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 157,9 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 44,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

47,0 тис. грн. 
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школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” 

 КПКВ 0610160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах ” 

1,4 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” 

27,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 

” 

21,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти ” 

21,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615030 „ Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту ” 

17,5 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 „ Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

17,5 тис. грн. 

  продукти харчування 30,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” 

30,0 тис. грн. 

  поточні видатки 12,585тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 4,36 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах ” 

1,685 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” 

6,54 тис. грн. 

3.2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 24,4 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 20,0 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах ”  

20,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 4,4 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах ”  

4,4 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 24,4 тис. грн. 

 з них на:  

  нарахування на заробітну плату 24,4 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) ” 

24,4 тис. грн. 

 

4. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 60,4 

тис. грн. за рахунок: 
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 - коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності в сумі  60,0 тис. грн. 

 

 5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на 560,4 

тис. грн. за рахунок : 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (41052300) 

500,0 тис. грн. 

- коштів від продажу земельних ділянок не 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності   

60,4 тис. грн. 

5.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 34,4 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 34,4 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад ” 

34,4 тис. грн. 

5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 526,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 526,0 тис. грн. 

 КПКВ 0617360 „ Виконання інвестиційних проектів ” 526,0 тис. грн. 

 КПКВ 0617361 „ Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку ” 

26,0 тис. грн. 

 КПКВ 0617363 „ Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку 

окремих територій” 

500,0 тис. грн. 

 6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення  

 міської ради від 22.12.2017 року № 807 „ Про міський бюджет на 2018 рік ”), згідно з 

додатком № 1. 

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

рахунок коштів міського бюджету у 2018 році (додаток № 7 до рішення міської ради від 

22.12.2017 року № 807 „ Про міський бюджет на 2018 рік ”), згідно з додатком № 2. 

8. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 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 500,0 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 500,0 тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 500,0 тис. грн. 

2018_903_Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2018 рік в сумі 7,25 тис. 

грн. за рахунок: 

 Збільшення: 

- іншої субвенції з місцевого бюджету (41053900) 7,25 тис. грн. 
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2. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік в сумі 7,25 

тис. грн. 

2.1. Сільська рада  

 Збільшити асигнування на: 7,25 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 5,557 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад ” 

5,557 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 1,693 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад ” 

1,693 тис. грн. 

2018_904_Продовжити терміном до 17.10.2019 року дію договору про спільну діяльність №69 від 

17.10.2017 року між Бережанською міською та Курянівською сільською радами 

затвердженого рішення сесії міської ради №728 від 05 жовтня 2017 року (надалі – 

Договір про спільну діяльність). 

2. Юридичному відділу Бережанської ради, в термін до 10.12.2018 року підготовити 

додаткову угоду до Договору про спільну діяльність. 

3. Додаткову угоду до Договору про спільну діяльність направити в Курянівську сільську 

раду. 

2018_905_Передати житлові об’єкти комунальної власності Бережанської міської територіальної 

громади гуртожиток по вулиці Раївській, 60А та житловий будинок маневрений фонд 

міської ради по вулиці Репіна, 2 в м. Бережани на баланс БМКП «Господар». 

1. Делегувати комунальному підприємству функції управління зазначеними в п. 1 

житловими об’єктами  до призначення чи вибору управителя. 

2. Договори з утримання та обслуговування будинків  вважати продовженими до 

призначення управителя, але не пізніше 01.06.2019 р. 

3. БМКП «Господар» поновити з жителями вказаних в п.1 житлових об’єктів вказані 

договори. 

2018_906_Визначити на 2019 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 93926300,0 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 90599900,0 гривень, доходи спеціального 

фонду міського бюджету 3326400,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку 

2200000,0 гривень згідно з додатком № 1 цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 93926300,0 гривень, в тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету 89139900,0 гривень, видатки спеціального 

фонду міського бюджету 4786400,0 гривень згідно з додатком № 3 до цього 

рішення; 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1460000,0 гривень згідно з 

додатком № 2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1460000,0 гривень згідно з 

додатком № 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 150000,0 

гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом; 

- резервний фонд міського бюджету у розмірі 100000,0 гривень, що становить 0,11 

відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом. 
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2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 

890000,0 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення. 

5. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік належать 

доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 

статтями 97, 101, 103
2
 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 

статтею 69
1
 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі 

надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 

рік»: 

- 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних 

осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Бюджетного Кодексу), що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України; 

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, 

засновником яких є міська рада; 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування); 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів; 

- 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного 

податку з ввезеного на митну територію пального, у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України; 

- податок на майно; 

- єдиний податок;  

- туристичний збір; 

- адміністративні штрафи та інші санкції; 

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що 

зараховуються за місцем вчинення порушення; 

- плата за надання інших адміністративних послуг; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міська рада; 

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у 

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування; 

- інші надходження; 

- базова дотація; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету; 

- субвенція з місцевого бюджету загального фонду на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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- субвенція з місцевого бюджету загального фонду на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету. 

Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 

1 статті 15 Бюджетного кодексу України; 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 

рік є надходження, визначені статтями 69
1
, 71 Бюджетного кодексу України, а також 

надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 

рік»: 

1) надходження бюджету розвитку міського бюджету:  

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту; 

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що перебуває в комунальній власності ; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим. 

2) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, 

визначеного пунктом 16
-1

частини другої статті 29 Бюджетного Кодексу);  

3) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського 

бюджету; 

4) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та 

пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України . 

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

8. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл 

видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень 

головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним 

фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних 

видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених та додатково наданих 

трансфертів здійснюється з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства 

міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва з подальшим затвердженням 

внесених змін на сесії міської ради. 

9. Надати право фінансовому управлінню Бережанської міської ради: 

1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, 

відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України; 

2) отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 

коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print#n2075
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print#n2075
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у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 

Бюджетного кодексу України; 

3) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим 

поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл 

бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі 

економічної класифікації видатків бюджету. 

10. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм 

Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

- здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; 

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

12. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.  

13. Додатки 1-3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

14. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення 

підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на 

офіційному сайті Бережанської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з 

дня його прийняття. 
м. Бережани Додаток 1 

  
 

  

до рішення сесії Бережанської міської 

ради 

 

  

"Про міський бюджет на 2019 рік" 

 
Доходи бюджету міської територіальної громади на 2019 рік 

     

(грн.) 

Код 
Найменування згідно з 

класифікацією доходів бюджету 
Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   52768700,00 52758700,00 10000,00 0,00 
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11000000 

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості   

34752000,00 34752000,00 0,00 0,00 

11010000 
Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 
34742000,00 34742000,00 0,00 0,00 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

28857000,00 28857000,00 0,00 0,00 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 

5500000,00 5500000,00 0,00 0,00 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 

100000,00 100000,00 0,00 0,00 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

285000,00 285000,00 0,00 0,00 

11020000 Податок на прибуток підприємств   10000,00 10000,00 0,00 0,00 

11020200 

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності  

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

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

25000,00 25000,00 0,00 0,00 

13010000 
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
25000,00 25000,00 0,00 0,00 

13010200 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

25000,00 25000,00 0,00 0,00 

14000000 
Внутрішні податки на товари та 

послуги   
5357000,00 5357000,00 0,00 0,00 

14020000 

Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів 

(продукції) 

850000,00 850000,00 0,00 0,00 

14021900 Пальне 850000,00 850000,00 0,00 0,00 

14030000 

Акцизний податок з ввезених на 

митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)  

3500000,00 3500000,00 0,00 0,00 

14031900 Пальне 3500000,00 3500000,00 0,00 0,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 

1007000,00 1007000,00 0,00 0,00 

18000000 Місцеві податки 12624700,00 12624700,00 0,00 0,00 

18010000 Податок на майно 4646500,00 4646500,00 0,00 0,00 
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18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

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

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

111300,00 111300,00 0,00 0,00 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

220000,00 220000,00 0,00 0,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

363200,00 363200,00 0,00 0,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   943000,00 943000,00 0,00 0,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1970000,00 1970000,00 0,00 0,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   254000,00 254000,00 0,00 0,00 

  Плата за лісові землі 48000,00 48000,00 0,00 0,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   700000,00 700000,00 0,00 0,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00 0,00 0,00 

18030000 Туристичний збір  200,00 200,00 0,00 0,00 

18030200 
Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами  
200,00 200,00 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок   7978000,00 7978000,00 0,00 0,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  700000,00 700000,00 0,00 0,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7180000,00 7180000,00 0,00 0,00 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

98000,00 98000,00 0,00 0,00 

19000000 Інші податки та збори  10000,00 0,00 10000,00 0,00 

19010000 Екологічний податок  10000,00 0,00 10000,00 0,00 

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

забруднення  

6400,00 0,00 6400,00 0,00 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти  
3600,00 0,00 3600,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   4757700,00 3241300,00 1516400,00 400000,00 
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21000000 
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності   
323000,00 323000,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження   323000,00 323000,00 0,00 0,00 

21081100 
Адміністративні штрафи та інші 

санкції  
250000,00 250000,00 0,00 0,00 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 

73000,00 73000,00 0,00 0,00 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльності  

2818300,00 2818300,00 0,00 0,00 

22010000 
Плата за надання адміністративних 

послуг 
2330500,00 2330500,00 0,00 0,00 

22010300 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

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

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
2000500,00 2000500,00 0,00 0,00 

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

300000,00 300000,00 0,00 0,00 

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном   

427800,00 427800,00 0,00 0,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності  

427800,00 427800,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито   60000,00 60000,00 0,00 0,00 

22090100 

Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

60000,00 60000,00 0,00 0,00 

24000000 Інші неподаткові надходження   500000,00 100000,00 400000,00 400000,00 

24060000 Інші надходження   100000,00 100000,00 0,00 0,00 

24060300 Інші надходження   100000,00 100000,00 0,00 0,00 

24170000 

Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного 

пункту 

400000,00 0,00 400000,00 400000,00 

25000000 
Власні надходження бюджетних 

установ   
1116400,00 0,00 1116400,00 0,00 

25010000 

Надходження від плати за послуги, 

що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством  

1116400,00 0,00 1116400,00 0,00 

25010100 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  

1099400,00 0,00 1099400,00 0,00 

25010300 
Плата за оренду майна бюджетних 

установ   
17000,00 0,00 17000,00 0,00 
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30000000 Доходи від операцій з капіталом   1800000,00 0,00 1800000,00 1800000,00 

31000000 
Надходження від продажу основного 

капіталу   
1200000,00 0,00 1200000,00 1200000,00 

31030000 

Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці Крим 

та майна, що перебуває в комунальній 

власності   

1200000,00 0,00 1200000,00 1200000,00 

33000000 
Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів  
600000,00 0,00 600000,00 600000,00 

33010000 Кошти від продажу землі   600000,00 0,00 600000,00 600000,00 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 

600000,00 0,00 600000,00 600000,00 

РАЗОМ 

ДОХОДІ

В 

  59326400,00 56000000,00 3326400,00 2200000,00 

40000000 Офіційні трансферти   34599900,00 34599900,00 0,00 0,00 

41000000 Від органів державного управління   34599900,00 34599900,00 0,00 0,00 

41020000 
Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
6969300,00 6969300,00 0,00 0,00 

41020100 Базова дотація 5609400,00 5609400,00 0,00 0,00 

41020200 

Додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я 

1359900,00 1359900,00 0,00 0,00 

41030000 
Субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
26467400,00 26467400,00 0,00 0,00 

41033900 
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
26132400,00 26132400,00 0,00 0,00 

41035400 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

335000,00 335000,00 0,00 0,00 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
1163200,00 1163200,00 0,00 0,00 

41051000 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції 

1163200,00 1163200,00 0,00 0,00 

ВСЬОГО 

ДОХОДІ

В 

  93926300,00 90599900,00 3326400,00 2200000,00 

      

Секретар міської ради 

  

П.В. Гончар 
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Додаток 2 
  

   

до рішення сесії Бережанської міської 

ради  

   

"Про міський бюджет на 2019 рік" 
 

      
Фінансування бюджету міської територіальної громади на 2019 рік 

     

(грн.) 

Код 
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету 
Всього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 
в т.ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1460000,00 1460000,00 1460000,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
0,00 -1460000,00 1460000,00 1460000,00 

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 -1460000,00 1460000,00 1460000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1460000,00 1460000,00 1460000,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1460000,00 1460000,00 1460000,00 

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 -1460000,00 1460000,00 1460000,00 

      

Секретар міської ради 

  

П.В. Гончар 
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м. Бережани 

         

Додаток 3 

  

           

до рішення сесії Бережанської 

міської ради 

 

           

"Про міський бюджет на 2019 рік" 

 

                
РОЗПОДІЛ 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2019 рік 

               

(грн.) 

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів1 

Код 

ТПКВК

МБ / 

ТКВКБ

МС2 

Код 

ФКВК

Б3 

Найменування 

головного 

розпорядника, 

відповідального 

виконавця, 

бюджетної програми 

або напряму видатків 

згідно з типовою 

відомчою / 

ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Всього 

видатки 

спожива

ння 

з них 

видатки 

розвитку 
Всьог

о 

видатк

и 

спожив

ання 

з них 

видатки 

розвитку 

з них 

оплата 

праці 

комуна

льні 

послуги 

та 

енергон

осії 

опл

ата 

пра

ці 

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергоно

сії 

бюдже

т 

розвит

ку 

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

0100000     
Бережанська міська 

рада 

22250000,

0 

1356000

0,0 

9680000

,0 

335000,

0 
8690000,0 

930000

,0 
20000,0 0,0 0,0 910000,0 

910000

,0 

2318000

0,0 

0110000     
Бережанська міська 

рада 

22250000,

0 

1356000

0,0 

9680000

,0 

335000,

0 
8690000,0 

930000

,0 
20000,0 0,0 0,0 910000,0 

910000

,0 

2318000

0,0 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті ради 

(у разі її створення), 

міської, селищної, 

11300000,

0 

1130000

0,0 

8300000

,0 

300000,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1130000

0,0 
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сільської рад 

0113104 3104 1020 

Забезпечення 

соціальними 

послугами за місцем 

проживання 

громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування 

у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, 

інвалідністю 

1710000,0 
1710000,

0 

1340000

,0 
35000,0 0,0 

10000,

0 
10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1720000

,0 

0113112 3112 1040 

Заходи державної 

політики з питань 

дітей та їх 

соціального захисту 

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 

0113210 3210 1050 

Організація та 

проведення 

громадських робіт 
50000,0 50000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

480000,0 480000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
480000,

0 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 
6100000,0 0,0 0,0 0,0 6100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6100000

,0 

0117461 7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

2590000,0 0,0 0,0 0,0 2590000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2590000

,0 
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місцевого бюджету 

0117660 7660 0490 

Підготовка земельних 

ділянок 

несільськогосподарсь

кого призначення або 

прав на них 

комунальної 

власності для 

продажу на 

земельних торгах та 

проведення таких 

торгів 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20000,

0 
0,0 0,0 0,0 20000,0 

20000,

0 
20000,0 

0117670 7670 0490 

Внески до статутного 

капіталу суб`єктів 

господарювання 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

890000

,0 
0,0 0,0 0,0 890000,0 

890000

,0 
890000,

0 

0118330 8330 0540 

Інша діяльність у 

сфері екології та 

охорони природних 

ресурсів 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10000,

0 
10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 

0600000     

Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської 

міської ради 

57110500,

0 

5711050

0,0 

4031300

0,0 

5258200

,0 
0,0 

361700

0,0 

917000,

0 
0,0 0,0 

2700000,

0 

270000

0,0 

6072750

0,0 

0610000     

Відділ освіти, молоді 

і спорту 

Бережанської 

міської ради 

57110500,

0 

5711050

0,0 

4031300

0,0 

5258200

,0 
0,0 

361700

0,0 

917000,

0 
0,0 0,0 

2700000,

0 

270000

0,0 

6072750

0,0 

0610160 0160 0111 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об`єднаних 

територіальних 

громадах 

930000,0 930000,0 
746000,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

930000,

0 
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0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 

освіти 
12481000,

0 

1248100

0,0 

8250000

,0 

1650000

,0 
0,0 

900000

,0 

900000,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1338100

0,0 

0611020 1020 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

загальноосвітніми 

навчальними 

закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим 

садком, інтернатом 

при школі), 

спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, 

колегіумами 

35213500,

0 

3521350

0,0 

2505260

0,0 

3384900

,0 
0,0 

117000

,0 
17000,0 0,0 0,0 100000,0 

100000

,0 
3533050

0,0 

0611090 1090 0960 

Надання 

позашкільної освіти 

позашкільними 

закладами освіти, 

заходи із 

позашкільної роботи 

з дітьми 

2384000,0 
2384000,

0 

1820000

,0 
83500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2384000

,0 

0611150 1150 0990 

Методичне 

забезпечення 

діяльності 

навчальних закладів 

970000,0 970000,0 
766000,

0 
11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

970000,

0 

0611161 1161 0990 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у сфері 

освіти 

3386600,0 
3386600,

0 

2653400

,0 
48800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3386600

,0 

0611162 1162 0990 
Інші програми та 

заходи у сфері освіти 
5400,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 

0613131 3131 1040 

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної 

цільової соціальної 

програми `Молодь 

України` 

50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 



 - 20 - 

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 

(крім заходів з 

оздоровлення дітей, 

що здійснюються за 

рахунок коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

150000,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
150000,

0 

0615011 5011 0810 

Проведення 

навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з 

олімпійських видів 

спорту 

30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

0615012 5012 0810 

Проведення 

навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з 

неолімпійських видів 

спорту 

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 

0615031 5031 0810 

Утримання та 

навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл 

1500000,0 
1500000,

0 

1025000

,0 
80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1500000

,0 

0617361 7361 0490 

Співфінансування 

інвестиційних 

проектів, що 

реалізуються за 

рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального 

розвитку 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
260000

0,0 
0,0 0,0 0,0 

2600000,

0 

260000

0,0 
2600000

,0 
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1000000     

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської 

міської ради 

8139400,0 
8139400,

0 

6051000

,0 

435500,

0 
0,0 

239400

,0 

189400,

0 

110

000,

0 

0,0 50000,0 
50000,

0 

8378800

,0 

1010000     

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської 

міської ради 

8139400,0 
8139400,

0 

6051000

,0 

435500,

0 
0,0 

239400

,0 

189400,

0 

110

000,

0 

0,0 50000,0 
50000,

0 

8378800

,0 

1010160 0160 0111 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об`єднаних 

територіальних 

громадах 

590000,0 590000,0 
430000,

0 
19000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

590000,

0 

1011100 1100 0960 

Надання спеціальної 

освіти школами 

естетичного 

виховання 

(музичними, 

художніми, 

хореографічними, 

театральними, 

хоровими, 

мистецькими) 

4430000,0 
4430000,

0 

3400000

,0 

204000,

0 
0,0 

185000

,0 

185000,

0 

110

000,

0 

0,0 0,0 0,0 
4615000

,0 

1014030 4030 0824 
Забезпечення 

діяльності бібліотек 
1140000,0 

1140000,

0 

791000,

0 
98000,0 0,0 

50900,

0 
900,0 0,0 0,0 50000,0 

50000,

0 
1190900

,0 

1014040 4040 0824 

Забезпечення 

діяльності музеїв i 

виставок 
610000,0 610000,0 

425000,

0 
56500,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

612000,

0 

1014060 4060 0828 

Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів 

889400,0 889400,0 
665000,

0 
40000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

890900,

0 
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1014081 4081 0829 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів в галузі 

культури і мистецтва 

480000,0 480000,0 
340000,

0 
18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

480000,

0 

3700000     

Фінансове 

управління 

Бережанської 

міської ради 

1640000,0 
1540000,

0 

1210000

,0 
22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1640000

,0 

3710000     

Фінансове 

управління 

Бережанської 

міської ради 

1640000,0 
1540000,

0 

1210000

,0 
22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1640000

,0 

3710160 0160 0111 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об`єднаних 

територіальних 

громадах 

1540000,0 
1540000,

0 

1210000

,0 
22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1540000

,0 

3718700 8700 0133 Резервний фонд 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
100000,

0 

      Всього 
89139900,

0 

8034990

0,0 

5725400

0,0 

6050700

,0 
8690000,0 

478640

0,0 

112640

0,0 

110

000,

0 

0,0 
3660000,

0 

366000

0,0 

9392630

0,0 

                

                

   
Секретар міської ради 

  

П.В. Гончар 

        
 

    

Додаток 6 
  

  

    

до рішення сесії Бережанської міської ради 
  

    

"Про міський бюджет на 2019 рік" 

 
 

Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами1 у 2019 році 
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування об’єкта 

відповідно до проектно-

кошторисної 

документації 

Строк 

реалізації 

об’єкта  

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

об’єкта, 

тис.гривень 

Рівень 

готовності 

об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

тис.гривень 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

0100000     Бережанська міська рада         910,0 

0110000     Бережанська міська рада         910,0 

0117670 7670 0490 
Внески до статутного капіталу субєктів 

господарювання 

Капітальні видатки (КП 

"Добробут") 
      890,0 

0117660 7660 0490 
Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів 

Капітальні видатки        20,0 

0600000     Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 
        2700,0 

0610000     Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

        2700,0 
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0617361 7361 0490 
Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку  

Капітальні видатки 

(будівництво 

спортивного комплексу 

по вул. І.Франка,8 в м. 

Бережани 

Тернопільської області) 

      2600,0 

0611020 1020 0921 
Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями  

Капітальні видатки       100,0 

1000000     
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 
        50,0 

1010000     
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 
        50,0 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 
Капітальні видатки 

(придбання книг) 
      50,0 

      УСЬОГО         3660,0 

  

  

Секретар міської ради 

 

П.В. Гончар 
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Додаток 7 
  

 
 

     

до рішення сесії Бережанської міської ради 

     

"Про міський бюджет на 2019 рік" 

Розподіл видатків місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм1 у 2019 році 

        

    

   

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів   

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету  

Найменування 

згідно з відомчою і 

програмною класифікаціями 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування місцевої / регіональної 

програми 

Дата та номер 

документа, яким 

вона затверджена 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0110000     Бережанська міська рада     
500000,0 500000,0 

    

0110000     Бережанська міська рада   
  

500000,0 500000,0 

    

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Комплексна програма соціальної 

підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2016-2020 

роки 29.01.2016р № 97 130000,0 130000,0     

Програма надання адресної грошової 

допомоги жителям с.Павлів 

Курянівської сільської ради 

Бережанського району Тернопільської 

області на 2018-2020 роки 08.06.2018р № 962 300000,0 300000,0     

Програма стимулювання громадян 

України направлених Бережанським 

обєднаним міським військовим 

комісаріатом для проходження 

військової  служби за контрактом у 

Збройні Сили України у 2019 році 25.01.2018р № 814 50000,0 50000,0     
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0113112 3112 1040 

Заходи державної політики з 

питань дітей та їх 

соціального захисту 

Міська програма запобігання 

соціальному сиріцтву, подолання 

дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2016-2020 роки 
24.11.2016р. № 424 20000,0 20000,0     

0600000     

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  

  390000,0 390000,0     

0610000     

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  

  390000,0 390000,0     

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 

Міська цільова соціальна програма 

оздоровлення та відпочинку дітей на 

2019-2021 роки 

29.11.2018р.№ 1143 150000,0 150000,0     

0613131 3131 1040 

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної 

цільової соціальної програми 

`Молодь України` 

Міська програма "Молодь. Бережани" 

на 2016-2020 роки 

24.03.2016р.№ 165 50000,0 50000,0     

0615011 5011 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів 

спорту 

Міська програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2016-2020 роки 

21.01.2016 р. № 75 30000,0 30000,0     

0615012 5012 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських 

видів спорту 

Міська програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2016-2020 роки 

21.01.2016 р. № 75 10000,0 10000,0     

0615031 5031 0810 

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

Міська програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2016-2020 роки 

21.01.2016 р. № 75 150000,0 150000,0     
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Всього     890000,0 890000,0     

          

   

Секретар міської ради 

 

П.В. Гончар 
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УКРАЇНА 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

 

вул.Банкова, 3, м.Бережани, Тернопільська область, 47500, тел.(03548) 2-16-45,  

www:berezhmrada.te.ua e-mail: bermisfin@ukr.net код ЄДРПОУ 40211032 

 

від “ ” грудня 2018р. №  

 

Пояснювальна записка 

 

до міського бюджету 2019 рік 

 

Проект міського бюджету на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки враховує вимоги 

Бюджетного та Податкового кодексів України зі змінами та доповненнями. 

Формування проекту міського бюджету на 2019 рік здійснено на основі принципів 

збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 

Бюджетного кодексу України. 

Міський бюджет на 2019 рік запланований по доходах в сумі 93926,3 тис. грн., в тому 

числі доходи загального фонду міського бюджету в сумі 90599,9 тис. грн., доходи до 

спеціального фонду міського бюджету - 3326,4 тис. грн., з них в бюджет розвитку 2200,0 тис. 

грн. і видатки міського бюджету у сумі 93926,3 тис. грн. в тому числі видатки загального 

фонду в сумі 89139,9 тис. грн. та видатки спеціального фонду – 4786,4тис. грн. 

Міський бюджет затверджений з профіцитом по загальному фонду міського бюджету у 

сумі 1460,0 тис. грн. та дефіцитом спеціального фонду міського бюджету у сумі 1460,0 тис. 

грн.  

До міського бюджету передбачено одержати власних надходжень в сумі 56000,0 тис. 

грн., базової дотації – 5609,4тис. грн., освітньої субвенцій з державного бюджету –26132,4 

тис. грн., додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету – 1359,9 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1163,2 тис. грн. та 

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 335,0 

тис. грн. 

У порівнянні з обсягом уточнених надходжень за 2018 рік станом на 01.12.2018 року 

ріст доходів у 2019 році по власних надходженнях загального фонду міського бюджету 

становить 4153,9 тис. грн., або 8,0 відсотків.  

Основними джерелами доходів міського бюджету на 2019 рік залишаються податок та 

збір на доходи фізичних осіб ( понад 60 % у структурі доходів), єдиний податок (понад 15 % 

у структурі доходів), податок на майно (понад 8 % у структурі доходів).  

Найбільшими платниками податків до міського бюджету є: 

- по податку на доходи фізичних осіб: міський відділ освіти, Бережанська РЦЛ, 

станція Е(Ш)МД, БАТІ, ДП “Бережанський лісгосп”, ПАТ Тернопільгаз, школа 

інтернат, військова частина А 3200 , відділ культури Бережанської міської ради , 

ТзОВ “Керамік”, ТзОВ СП “Санза Топ”, ТОВ “Успіх”, ТОВ “Христина”, ВАТ 

“Тернопільобленерго”;  

http://berezhmrada.te.ua/
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- ФОП Біленька Р., ФОП Механік Р.,ФОП Музичка М., ФОП Нагурна Н., ФОП 

Флекей І., ФОП Гетун А., ФОП Галкевич В., ФОП Щур А.; 

- по єдиному податку : ТОВ “Вебкодіум”, Ринок Бережанського рай СТ, 

ПП “Стоматологічна клініка Нагірного”, Бережанське рай СТ; 

- ФОП Галкевич В.,ФОП Зелінський І.,ФОП Щур А., ФОП Гетун А.,ФОП 

Якимович В., ФОП Вишнівецька – Семеген Ж.,ФОП Дарморіс О.; 

- по податку на майно: Торгово – роздрібне об’єднання, ТОВ “Христина”, ТОВ 

“Керамік”, ТОВ “Санза Топ”, ДП “Бережанський лісгосп”, Бережанське рай СТ; 

ФОП Баліцька Н., ФОП Галкевич В., ФОП Біленький С., ФОП Флекей І., ФОП 

Механік Р. 

Прогноз бюджету на 2020-2021 роки розроблено на основі комплексного аналізу 

економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку 

економіки і соціальної сфери та з урахуванням впливу зовнішніх факторів та їх тенденцій у 

перспективі. 

Метою Прогнозу є забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності 

бюджетної політики міста. 

 

Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2020-2021роки. 

тис. грн. 

Найменування доходів 2020 рік 2021 рік 

Доходи всього, в тому числі: 60000,00 64800,00 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 37400,00 40500,00 

Внутрішні податки на товари і послуги 6000,00 6500,00 

Податок на нерухомість 720,00 750,00 

Земельний податок 3800,00 3900,00 

Єдиний податок 9000,00 10000,00 

Неподаткові платежі 3000,00 3060,00 

Інші надходження 80,0 90,00 

Обсяг видатків загального фонду бюджету міського бюджету складає 89139,9 тис. грн. 

з них за рахунок власних надходжень до міського бюджету - 54540,0 тис. грн., за рахунок 

базової та додаткової дотації з державного бюджету до міського бюджету - 6969,3 тис. грн. 

та субвенцій – 27630,6 тис. грн.  

Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету складає 4786,4 тис. грн. з них : 

- видатки бюджету розвитку – 3660,0 тис. грн.. за рахунок:  

 доходів спеціального фонду міського бюджету в сумі 2200,0 тис. грн.; 

  переданих коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) в сумі 1460,0 тис. грн.  

- видатки за рахунок:  

 власних надходжень бюджетних установ в сумі 1116,4 тис. грн.; 

- видатки за рахунок:  

  коштів від сплати екологічного податку в сумі 10,0 тис. грн. 

Видатки міського бюджету заплановано в розрізі головних розпорядниках коштів на 

2019 рік.  

 

Державне управління 

По державному управлінню видатки затверджено в сумі 14360,0 тис. грн., які 

розподілено між чотирма структурними підрозділами (найменування та штатна чисельність 

наведено в таблиці № 2). 

 Таблиця № 2 

Установи (за ТКПКВ) 
Кількість 

установ 

Кількість 

ставок 

Видатки на 2019 

рік 
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Бережанська міська рада (0150) 1 57,0 11300,0 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради (0160) 
1 8,0 930,0 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради (0160) 
1 3,0 590,0 

Фінансове управління Бережанської міської 

ради (0160) 
1 7,0 1540,0 

Всього 4 75,0 14360,0 тис. грн. 

По Бережанській міській раді (апарат управління) видатки по заробітній платі з 

нарахуваннями складають 10126,0 тис. грн., або 89,6 відсотка до загального обсягу видатків. 

Фонд оплати праці розрахований, виходячи із мінімальної заробітної плати 4173,0 грн. На 

господарські видатки заплановано 874,0 тис. грн., або 7,7 відсотка. Видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 300,0 тис. грн. або 2,6 відсотка до 

загального обсягу видатків. При розрахунку фонду оплати праці включено обов’язкові 

виплати, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, 

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, надбавки стимулюючого 

характеру та премії.  

Найбільшу питому вагу у складі поточних видатків по апарату міської ради складає 

закупівля пального для автомобіля, поточний ремонт приміщення міської ради, придбання 

паперу для друку та канцтоварів. 

 

Освіта 

По відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради передбачено видатки по 

загальному фонду (включаючи управління по освіті) в обсязі 57110,5 тис. грн., в тому числі 

за рахунок:  

- коштів міського бюджету в сумі 28120,0 тис. грн.; 

- освітньої субвенції з державного бюджету 26132,4 тис. грн.; 

- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету – 1359,9 тис. грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 1163,2 тис. грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 335,0 тис. грн. 

Дані кошти розподілено на фінансування 15-ти закладів освіти, в тому числі 

Бережанської спортивної школи.  

Освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 26132,4 тис. грн. заплановано на 

оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів освіти. 

Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету в сумі 1359,9 тис. грн. спрямовано на оплату теплопостачання по 

загальноосвітніх закладах освіти міста. 

Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 335,0 

тис. грн. заплановано на утримання інклюзивних класів у ЗОШ № 2. 

Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1163,2 тис. грн. спрямовано на оплату праці 

педагогічних працівників новоствореного інклюзивно-ресурсного центру. 

Видатки по галузі освіти розподілено для фінансування: 

 апарату управління – 930,0 тис. грн., 
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  дошкільних закладів освіти – 12481,0 тис. грн., 

  міських загальноосвітніх шкіл - 35213,5 тис. грн.,  

 позашкільної освіти – 2384,0 тис. грн., 

 методичної діяльності – 970,0 тис. грн., 

 інших закладів (бухгалтерія і міжшкільний навчально-виробничий комбінат та 

інклюзивно-ресурсний центр) в сумі 3386,6 тис. грн., 

 спортивної школи – 1500,0 тис. грн., 

 реалізації міських програм – 240,0 тис. грн. 

Для утримання загальноосвітніх закладів освіти, крім додаткової дотації та субвенцій з 

державного бюджету, з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 7386,2 тис. грн., з них на 

оплату праці – 4197,0 тис. грн., оплату енергоносіїв – 2025,0 тис. грн. та інші поточні видатки 

в сумі 1164,2 тис. грн.. в тому числі на поточний ремонт покрівлі Бережанської ЗОШ № 1 по 

вул. Гімназійна, 2 в сумі 200,0 тис. грн. 

По функції 0611161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” 

заплановано кошти в сумі 3386,6 тис. грн. на утримання: 

- міжшкільного навчально-виробничого комбінату в сумі 890,0 тис. грн. 

- централізованої бухгалтерії відділу освіти в сумі 1263,4 тис. грн. 

- інклюзивно-ресурсного центру в сумі 1233,2 тис. грн., з них 70,0 тис. грн. з 

власних доходів міського бюджету (на оплату праці непедагогічних працівників 

центру – 50,0 тис. грн. та на поточне утримання центру – 20,0 тис. грн.) та 1163,2 

тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на оплату праці 

педагогічних працівників центру.  

Також заплановані кошти для надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених 

батьківського піклування, яким виповнилося 18 років – 5,4 тис. грн.  

Для реалізації міських програм молодіжно - фізкультурного спрямування заплановано 

кошти в сумі 390,0 тис. грн., а саме  

 міська цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 

роки – 150,0 тис. грн.; 

 міська програма "Молодь. Бережани" на 2016-2020 роки - 50,0 тис. грн.; 

  проведення змагань по олімпійських та не олімпійських видах спорту - 40,0 тис. 

грн. 

  міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2016-2020 роки по 

спортивній школі – 150,0 тис. грн. 

По бюджету розвитку (спеціальному фонду) на галузь освіти передбачені кошти в сумі 

2700,0 тис. грн., а саме для співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на будівництво спортивного 

комплексу по вул. І.Франка,8 в м. Бережани Тернопільської області в сумі 2600,0 тис. грн. та 

придбання оргтехніки для загальноосвітніх закладів в сумі 100,0 тис. грн. 

 

Власні надходження бюджетних установ освіти становлять 917,0 тис. грн., за рахунок 

батьківської плати в дошкільних навчальних закладах в сумі 900,0 тис. грн. та за орендну 

плату в ЗОШ №3 та № 1– 17,0 тис. грн. Усі кошти від батьківської плати заплановано на 

закупівлю продуктів харчування в дитячих садках (900,0 тис. грн.) та від оренди - на поточні 

видатки по школах ( 17,0 тис. грн.). 

 

Охорона здоров’я 

В загальному обсязі доходів міського бюджету не передбачено медичну субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам. Враховуючи договір, укладений між 

Бережанською міською радою і Бережанською районною радою «Про міжбюджетний 

трансферт на 2019 рік», згідно розрахунків Міністерства фінансів України кошти 

передбачені на галузь охорони здоров’я для міста Бережани передано Бережанському 

районному бюджету для фінансування закладів охорони здоров’я.  
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Соціальний захист та соціальне забезпечення 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради належить до розпорядника коштів Бережанська міська рада з 

штатною чисельністю 20 чоловік, в тому числі один соціальний працівник, що обслуговує 

село Посухів (відповідно до змін у 2019 році буде збільшено штатну чисельність на одну 

одиницю). На утримання центру заплановані видатки по загальному фонду міського 

бюджету в сумі 1710,0 тис. грн., з них на оплату праці 1635,0 тис. грн., оплату енергоносіїв – 

35,0 тис. грн. та на інші поточні видатки 40,0 тис. грн. За рахунок платних послуг 

заплановано кошти в сумі 10,0 тис. грн. 

По коду видатків 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» передбачені кошти на реалізацію програм: 

- комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

"Турбота" на 2016-2020 роки (виплати одноразових допомог) в сумі 130,0 тис. 

грн.;  

- програма надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Курянівської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської області на 2018-2020 роки в 

сумі 300,0 тис. грн.;  

- програма стимулювання громадян України направлених Бережанським 

об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження військової служби 

за контрактом у Збройні Сили України у 2019 році в сумі 50,0 тис. грн.;  

- міську програму запобігання соціальному сиріцтву, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки для служби дітей в сумі 20,0 

тис. грн. 

Також передбачено кошти в сумі 50,0 тис. грн. для спів фінансування з центром по 

втраті працездатності для оплати праці по громадських роботах. 

 

Культура 

Мережа установ відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

включає міську бібліотеку, музей книги, будинок культури «Просвіта», народних дім у селі 

Лісники та народний дім у селі Рай, музичну та художню школи, чотири народних та один 

зразковий колективи, централізовану бухгалтерію відділу культури та апарат управління по 

культурі. Крім цього у 2019 році у зв’язку з приєднанням села Посухів до міста Бережани 

мережа закладів культури збільшиться на народний дім у с. Посухів та сільську бібліотеку.  

Обсяг видатків на утримання установ культури визначено в сумі 8189,4 тис. грн.,з них 

по загальному фонду бюджету – 8139,4 тис. грн.. та по спеціальному фонду – 50,0 тис. грн. 

Видатки по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями складають 7385,4 тис. 

грн., або 90,7 відсотка загального обсягу видатків. Видатки на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв заплановано в сумі 435,5 тис. грн. або 5,4 відсотка до загального обсягу 

видатків. На господарські видатки заплановано 318,5 тис. грн., або 3,9 відсотка. 

Найбільша частка видатків належить школам естетичного виховання в сумі 4430,0 тис. 

грн., що становить 54,4 відсотка загального обсягу видатків на галузь культури. 

По функції 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва ” передбачено кошти на утримання централізованої бухгалтерії в сумі 480,0 тис. 

грн. 

По спеціальному фонду розподілені видатки: 

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ культури буде проведено видатків 

на суму 189,4 тис. грн. На оплату праці працівників музичної школи 135,0 тис. грн. та 

поточне утримання установи – 50,0 тис. грн. Інші 4,4 тис. грн. – на поточні видатки 

музею книги, клубів та бібліотеки; 

- за рахунок бюджету розвитку міського бюджету на придбання книг до міської 

бібліотеки в сумі 50,0 тис. грн. 
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Житлово-комунальне господарство 

Видатки по житлово-комунальному господарству проводяться по двох комунальних 

підприємствах, а саме КП «Господар» та КП «Добробут». 

Штатний розпис Бережанського МКП «Господар» включає 60,0 одиниць, з них апарат 

управління та адмінперсонал підприємства - 9,0 штатних одиниць, працівники по 

благоустрою міста – 10,0 одиниць, працівники по утриманню мереж вуличного освітлення – 

3,0 одиниці, підрозділ по прибиранні територій 26,0 одиниць(з них 22,0-двірники), 2 

працівники по утриманню кладовищ та підрозділ по ремонту та утриманню доріг в кількості 

10 працівників.  

По функції 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановано кошти 

на фінансування комунального підприємства «Господар» сумі 6100,0 тис. грн., з них на 

оплату праці – 5100,0 тис. грн., паливо і матеріали – 500,0 тис. грн., оплата вуличного 

освітлення - 450,0 тис. грн. та інші видатки – 50,0 тис. грн. 

Бережанською міською радою по КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по 

загальному фонду видатків затверджено 2590,0 тис. грн. на поточний ремонт доріг місцевого 

значення, з них: 

 на оплату праці 1190,0 тис. грн.; 

 паливо і матеріали – 500,0 тис. грн.; 

 утримання транспортних засобів – 100,0 тис. грн.; 

 послуги сторонніх організацій – 210,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт доріг – 590,0 тис. грн. 

Капітальні видатки для КП «Господар не заплановано. 

 

У 2019 році для КП «Добробут» передбачено кошти в сумі 890,0 тис. грн.. для 

проведення капітальних видатків по водопровідно - каналізаційній системі міста. 

Інше 

Для підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на 

них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 

заплановані кошти в сумі 20,0 тис. грн. по спеціальному фонду міського бюджету.  

Резервний фонд на 2019 рік запланований в міському бюджеті в сумі 100,0 тис. грн. 

 

 

Начальник фінансового 

 управління         М.В.КІЗИМА 

 

2018_907_Нежитлові приміщення по пл.. Ринок, 13 в м. Бережани площею 15,12 кв. м. та площею 4 кв. 

м. визнати об’єктом комунальної власності Бережанської міської територіальної 

громади. 

2. Дані приміщення взяти на баланс міської ради. 

3. Дане рішення довести до відома орандаря ТзОВ «Компанія «Еко-Інвест» та направити 

відповідні повідомлення в ВАТ «Бережанигаз» та Бережани РЕМ. 

2018_908_Затвердити Детальний план території для будівництва індивідуального гаража на вулиці 

Цегельній, 32 в м. Бережани, Тернопільської області. 

2018_909_Затвердити програму організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій в 

Бережанській міській територіальній громаді на 2019 рік (додається). 

2. Затвердити з 01 січня 2019 року наступні категорії учнів закладів загальної середньої 

освіти м. Бережани, які звільняються від плати за харчування (за рахунок місцевого 

бюджету проводиться одноразове безкоштовне харчування): 

- учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  
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- яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантується пільгове 

харчування;  

- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах; 

- учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

3. Харчування учнів в закладах загальної середньої освіти також може проводитись за 

рахунок місцевого бюджету, у випадку наявності на це вагомих підстав при складних 

життєвих обставин, визначених ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги», за 

рішенням сесії Бережанської міської ради. 

4. Встановити грошову норму на одного учня, що належить до пільгової категорії, в 

розмірі 20,00 грн. 

5. Рішення Бережанської міської ради від 25.01.2018 року №818 «Про організацію 

безкоштовного харчування учнів пільгових категорій в місті Бережани, селах Лісники 

та Рай на 2018 рік» та зміни до нього визнати такими, що втратили чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Захарківа О.М.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

Додаток 

до рішення сесії міської ради 

від _________ р. № ____ 

 

ПРОГРАМА 

організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій 

в Бережанській міській територіальній громаді на 2019 рік 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій в 

Бережанській міській територіальній громаді на 2019 рік (далі Програма) розроблена на 

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

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

дитинства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

24 грудня 2015р. №911, Закону України «Про внесення змін та визначення такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014р. № 76-VІІІ, 

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

освіту щодо організації інклюзивного навчання», постановами Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», від 19.06.2002р. №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 року №116 «Про затвердження 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість» (зі змінами).  

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та 

духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-

економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно 

розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх 

всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я 

дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.  
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2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

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

організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, 

впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів закладів 

загальної середньої освіти.  

Основними завданнями Програми є: створення єдиної системи харчування; 

удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її 

функціонування; створення умов для повноцінного харчування учнів; забезпечення гарячим 

харчуванням дітей пільгових категорій.  

Реалізація Програми дасть змогу:  

- забезпечити пільговим харчуванням учнів, яким згідно із Законом України "Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

гарантується пільгове харчування, учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

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

навчаються в спеціальних і інклюзивних класах; учні 1-4 класів із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 

- сформувати навички правильного та здорового харчування;  

- надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, 

урізноманітнити раціон харчування;  

- поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;  

- змінити підходи до організації харчування через створення гнучкої системи 

харчування;  

- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.  

Доцільність створення даної Програми обумовлена: турботою про збереження та 

поліпшення стану здоров’я дітей; необхідністю створення умов для організації повноцінного 

і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму; 

впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах міста; створенням єдиної системи 

організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання 

бюджетних коштів.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування в період з 01 січня 

2019 року по 31 грудня 2019 року в закладів загальної середньої освіти міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай: 

на 100 відсотків:  

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

- яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантується пільгове харчування;  

- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах; 

- учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

 

Для звільнення від оплати за харчування на ім'я керівника закладу загальної середньої 

освіти потрібно такі документи:  

Діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів про статус дитини.  

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах:  
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заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копія документів, що засвідчує статус дитини.  

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

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: 

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

довідка з місця отримання допомоги. 

При наявності складних життєвих обставин:  

заява на ім’я міського голови;  

документи, що підтверджують факт виникнення складних життєвих обставин, визначених ст. 

1 Закону України «Про соціальні послуги».  

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до кошторису, 

після затвердження його рішенням сесії Бережанської міської ради в межах бюджетних 

асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації харчування 

у закладів загальної середньої освіти міста Бережани, селах Лісники та Рай, а саме: учнів, 

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

внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування, учні 1-4 класів із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

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

навчаються в спеціальних і інклюзивних класах.  

 

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: створення умов, що сприяють 

зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; забезпечення якісного та 

збалансованого харчування школярів; збільшення кількості учнів, охоплених гарячим 

харчуванням; формування навичок правильного та здорового харчування; створення 

централізованої системи харчування; змінення підходу до організації харчування через 

створення єдиної гнучкої системи харчування; використання бюджетних коштів раціонально 

і ефективно. 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 

 

2018_910_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Бережанською 

міською радою та Бережанською районною радою  щодо передачі з Бережанського 

районного бюджету міському бюджету міста Бережани у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції в сумі 10000,0 (десять тисяч) гривень 

згідно договору, що додається. 

2018_911_Внести зміни до пунктів 1.2 та 6 рішення сесії від 21 червня 2019 року №967 «Про місцеві 

податки і збори».  

1.1 Внести зміни до Положення про туристичний збір.  

1.2 Затвердити додатки №2 та  № 10 в новій редакції. 

2018_912_Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради від 22 березня 2018 року №899 «Про 

затвердження Положення про відділ культури, туризму та релігій Бережанської 
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міської ради (у новій редакції)», а саме: пункт 2.7 розділу ІІ  скасувати та викласти у 

новій редакції:  

«У підпорядкуванні Відділу знаходяться: 

 Бережанська державна школа мистецтв, Бережанська державна художня школа, 

Бережанський міський музей книги, Комунальний заклад «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого», міський будинок культури «Просвіта», 

народні доми сіл Лісники, Рай та Посухів, централізована бухгалтерія, які 

фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.» 

1. У зв’язку із змінами, зазначеними в пункті 1 даного рішення, затвердити Положення 

про відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради у новій редакції. 

2. Доручити начальнику відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

провести державну реєстрацію Положення про відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради у новій редакції. 

2018_913_Встановити міському голові надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування та надбавки за вислугу років. 

2. Здійснювати щомісячне преміювання міського голови, у межах фонду оплати праці у 

розмірі – у розмірі 50% середньомісячної заробітної плати. 

3. Надавати міському голові, при наявності кошторисних призначень, преміювання до 

Дня Незалежності України та Дня місцевого самоврядування, у розмірі посадового 

окладу та інші виплати передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 09 

березня 2006 року №268. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головному 

бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. здійснювати виплату надбавок до посадового 

окладу та преміювання згідно з цим рішенням з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 

року в межах затвердженого фонду оплати праці. 

5. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності міської ради. 

2018_914_Внести зміни в штатний розпис клубних закладів відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради,  а саме: 

- ввести 1 штатну одиницю - завідувач народним домом с. Посухів. 

2. Внести зміни в штатний розпис Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека 

імені Богдана Лепкого», затверджений рішенням сесії Бережанської міської ради від 08 

листопада 2016 року №390, а саме: 

- ввести 0,5 штатної одиниці – завідувача бібліотекою-філіалом с. Посухів. 

3. Доручити начальнику відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

внести зміни та затвердити штатний розпис відділу згідно п.1-2 даного рішення. 

2018_915_Внести доповнення до Статуту Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека», 

затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради від 26 травня 2016 року №223 

(із змінами відповідно до рішення сесії Бережанської міської ради №712 від 14 вересня 

2017 року), а саме: пункт 1.1. Розділу І доповнити реченням: «У підпорядкуванні 

Міської бібліотеки знаходяться бібліотеки-філіали сіл Рай, Лісники, Посухів.».  

2. У зв’язку із змінами, зазначеними в пункті 1 даного рішення, затвердити Статут 

Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека» у новій редакції. 

3. Доручити виконувачу обов’язків директора Комунального закладу «Бережанська 

міська бібліотека» провести державну реєстрацію змін до Статуту згідно п. 1 даного 

рішення.  

2018_916_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 
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Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області при виготовлені 

проектів землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту 

(07.03 право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, 

інших ліній комунікацій). 

2. Рекомендувати Відділу у Бережанському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області при розподілі земельних ділянок в урочищі 

«Жорнисько» дотримуватись наступних критеріїв: 

3.1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання заяви 

учасниками АТО на погодження виділення відповідних земельних ділянок. 

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в Відділ у 

Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області з метою подальшого надання земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

ДОДАТОК №1 

до рішення сесії Бережанської міської ради 

№__ 20.12.2018 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 Шинкар Володимир Зіновійович м. Бережани,вул. Шевченка,4/8 0674964301 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 
2018_917_Надати ТДВ «Бережаниавтотранс» дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 3,4213 га щодо зміни цільового призначення 

орендованої земельної ділянки наданої для розміщення та об експлуатації будівель та 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Золочівська, 

57«а» (кадастровий номер земельної ділянки 6120410100 04 001 0014) на цільове 

призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд, об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій ( код КВЦПЗ – 

14.01). 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2019 року. 

2018_918_Надати гр. Маді Юрію Богдановичу, жителю с .Лісники, вул. Злуки, 2 дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 100 кв м щодо зміни 

цільового призначення орендованої земельної ділянки наданої для будівництва та 

обслуговування гаражу по пл. Ринок,15 «а» ( кадастровий номер земельної ділянки 

6120410100 04 005 0555) на цільове призначення – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі ( код КВЦПЗ – 03.07.). 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2019 року. 

2018_919_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

за кадастровим номером 6120410100 04 007 0423, площею 834 кв. м, наданої в оренду 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Рогатинська, 

100«б» в м. Бережани та подальшого викупу гр. Шевців Мироном Михайловичем, 

жителем с. Поручин, Бережанського району із внесенням користувачем попередньої 

оплати - авансу в розмірі 20% визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної 

ділянки. (норм грош. – 70064,34) 
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2018_920_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «ОЛД ТАУН» м. Бережани, вул. Тернопільська,3 земельної 

ділянки площею 530 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку по 

вул. Тернопільська,3 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

1.2. Надати ОСББ «ОЛД ТАУН» м. Бережани, вул. Тернопільська,3 в оренду терміном 

до 01.12.2028 року земельну ділянку площею 530 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Тернопільська,3 в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, кадастровий номер 6120410100 04 005 0587 землі житлової та 

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

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

земельної ділянки 

1.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2018_921_Затвердити гр. Шереметі Світлані Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. Шевченка, 44/2 

проект землеустрою щодо відведення орендованої земельної ділянки площею 352 кв. 

м., цільове призначення якої змінюється з цільового призначення - для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови на – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (кадастровий 

номер – 6120410100 04 010 0240) по вул. Шевченка, 44/3 в м. Бережани. 

2018_922_Скасувати п.5.1 рішення сесії міської ради № 1250 від 30 вересня 2016 року про продовження 

гр. Романишину Руслану Ігоровичу, жителю  м. Бережани, вул. Депутатська, 5/7 

договору сервітутного користування земельною ділянкою площею 23,00 кв. м для 

обслуговування малої архітектурної форми (павільйону) №43 по вул. Міцкевича, у 

зв’язку з відчуженням об’єкту за згодою сторін. 

1. Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 01.10.2016 року № 

112 за взаємною згодою сторін. 

2018_923_Надати гр. Котлярчук Наталії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. Мазепи, 4/2 в оренду, 

терміном до 01.12.2023 року земельну ділянку площею 23,0 кв. м для обслуговування 

малої архітектурної форми (павільйону) № 43 по вул. Міцкевича в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного користування 

терміном до 15.01.2019 року. 

2018_924_Продовжити терміном до 01.12.2019 року гр. Чухраю Ярославу Остаповичу , жительці м. 

Бережани, вул. Шевченка,98 оренду земельної ділянки площею 958 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. 

2018_925_Продовжити терміном до 01.12.2019 року гр. Іванчишин Марії Іванівні, жительці м. 

Бережани, вул. Комарова, 44 оренду земельної ділянки площею 324 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Комарова. 

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. 
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2018_926_Погодити терміном до 01.12.2019 року гр. Стефаніву Петру Стефановичу, жителю м. 

Бережани, вул. 8 – го Березня,61 «а» надання в оренду земельної ділянки площею 1000 

кв. м. для ведення городництва в урочищі «Біля карєру цегельні» за межею м.Бережани. 

2018_927_Надати гр. Турковському Андрію Мирославовичу, жителю с. Рай, вул. Раївська, 17 дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

805 кв. м. для ведення садівництва по вул. Раївська ( біля присадибної ділянки) в с. Рай 

із земель не наданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2019 року. 

2018_928_Відмовити гр. Майхеру Миколі Івановичу, жителю м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 63/9 

у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 14 кв. м. для долучення для обслуговування автогаражу № 

12 по вул. Тепла, 23 у зв’язку з тим, що частина земельної ділянки яка пропонується 

для долучення перебуває у власності громадян. 

2018_929_Надати гр. Соленко Павлу Зіновійовичу, жителю м. Бережани, вул. Рогатинська, 28 дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Цегельна в м. Бережани 

із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

3.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2018_929_1_Погодити гр. Конопелько Юлії Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. Золочівська, 53 ( як 

багатодітні сім’ї) надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

посвідчення право власності земельної ділянки для ведення садівництва в урочищі 

«Жорнисько». 

2018_930_Надати гр. Копині Світлані Яківні, жительці м. Бережани, вул. Гайова, 39 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. Гайова, 39 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_931_Надати гр. Бабич Ганні Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. Сагайдачного, 18 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 769 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Сагайдачного,18 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_932_Надати гр. Рижевському Володимиру Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. Гайова, 37 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

ділянки площею 926 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Гайова, 37 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_933_Надати гр. Пудло Володимиру Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. Крушельницької,66 

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. Крушельницької,66 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_934_Надати гр. Болюх Галині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. Крушельницької, 52 дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 646 кв. м. для ведення садівництва по вул. Крушельницької в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 



 - 41 - 

2018_935_Надати гр. Кузяку Володимиру Степановичу, жителю с. Рай, вул. Орлика, 19 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1867 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Орлика, 19 в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_936_Надати гр. Кузяку Володимиру Степановичу, жителю с. Рай, вул. Орлика, 19 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1038 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай в 

урочищі «Довга». 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_937_Надати гр. Кузяку Володимиру Степановичу, жителю с. Рай, вул. Орлика, 19 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 2125 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай в 

урочищі «Вище вулиці Польової». 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_938_Надати гр. Варчак Ганні Ільківні та гр. Бачинській Оксані Ярославівні, жителям м. Бережани, 

вул. Манастирського, 14 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

власності земельної ділянки площею 497 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Манастирського, 14 в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_939_Надати гр. Дякович Євгенії Олександрівні, жительці м. Бережани, пл. Ринок, 29/3 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 600 кв. м. для ведення садівництва  в садовому товаристві «Автомобіліст» с. 

Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_940_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 879 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 0245 гр. 

Кучинському Михайлу Івановичу по вул. Хатки, 84 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Кучинському Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. Хатки, 

84 безоплатно у власність земельну ділянку площею 879 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Хатки, 84 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кучинському Михайлу Івановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2018_941_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 286 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 0584 гр. Винник 

Марії Костянтинівні по вул. Кульчицької, 7 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Винник Марії Костянтинівні , жительці м. Бережани, вул. 

Кульчицької, 7 безоплатно у власність земельну ділянку площею 286 кв. м. для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Кульчицької, 7 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Винник Марії Костянтинівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2018_942_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 602 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 0248 гр. Горбовому 

Володимиру Васильовичу по вул. Монастирського, 1 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Горбовому Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

Манастирського, 1 безоплатно у власність земельну ділянку площею 602 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Манастиського, 1 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Горбовому Володимиру Васильовичу виконувати обов’язки власника 

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

2018_943_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 892 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120410100 03 001 0284 гр. Бурцьо Надії Ярославівні в с. Рай. 

1. Передати гр. Бурцьо Надії Ярославівні, жительці м. Тернопіль, вул. Київська, 

7«д»/38 безоплатно у власність земельну ділянку площею 892 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Бурцьо Надії Ярославівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2018_944_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 598 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 02 

003 0744 гр. Кардашу Михайлу Васильовичу по вул. Діброва, 18 в с. Лісники. 

1. Передати гр. Кардашу Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

Депутатська, 17/5 безоплатно у власність земельну ділянку площею 598 кв. м. для 

індивідуального садівництва по вул. Діброва,18 в с. Лісники. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кардашу Михайлу Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2018_945_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 04 

018 0233 гр. Пудло Володимиру Йосиповичу по вул. Крушельницької в м. Бережани. 

1. Передати гр. Пудло Володимиру Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. 

Крушельницької,66 безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. 

для індивідуального садівництва по вул. Крушельницької в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Пудло Володимиру Йосиповичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 
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2018_946_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 80 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 04 

017 0080 гр. Ковальчуку Михайлу Васильовичу по вул. Адамівська в м. Бережани. 

1. Передати гр. Ковальчуку Михайлу Васильовичу, жителю с. Поручин, вул. 

Лепкого, 38 Бережанського району безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 80 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Адамівська в м. 

Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Ковальчуку Михайлу Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2018_947_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 455 кв. м. для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (магазину по торгівлі запасними частинами та пунктом по дрібному ремонту 

автомобілів ) за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100 04 001 0016 гр. Мельничуку Олегу Теодоровичу по вул. 

Золочівська, 4 в м. Бережани. 

1.  Надати в оренду терміном до 01.12.2023 року гр. Мельничуку Олегу 

Теодоровичу , жителю с. Лапшин , Бережанського району земельну ділянку 

площею 455 кв. м. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазину 

по торгівлі запасними частинами та пунктом по дрібному ремонту автомобілів 

магазину по торгівлі запасними частинами та пунктом по дрібному ремонту 

автомобілів ) по вул. Золочівська, 4 в м. Бережани.  

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

земельної ділянки. 

3.  Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку до 15.01.2019 

року. 

2018_948_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 581 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 0246 гр. Троян Ользі 

Ігорівні по вул. Тернопільська,36 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Троян Ользі Ігорівні, жительці м. Бережани, вул. Тернопільська,36 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 581 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Тернопільська,36 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Троян Ользі Ігорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2018_949_Припинити право оренди земельної ділянки площею 5500 кв. м. наданої для обслуговування 

нежитлових приміщень по вул. Львівська, 88 в м. Бережани у зв’язку з смертю 

орендаря земельної ділянки гр. Копини Богдана Степановича. 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 27.08.2013 року та зняти з 

реєстрації. 

2018_950_Надати в оренду терміном до 01.12.2023 року гр. Копині Світлані Яківні, жительці м. 

Бережани, вул. Гайова, 33 земельну ділянку площею 5500 кв. м. для обслуговування 

нежитлових приміщень по вул. Львівська, 88 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2 Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку до 15.01.2019 року. 
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2018_951_Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі 

та природокористування від 5 грудня 2019 року щодо встановлення меж земельної 

ділянки для обслуговування житлового будинку по вул. Тернопільська, 7 в м. Бережани 

(ОСББ « Світанок - 2017»). 

2018_952_Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі 

та природокористування від 5 грудня 2019 року щодо встановлення меж земельної 

ділянки для обслуговування житлового будинку гр. Клюби Софії Амброзіївни по вул. 

Рогатинська, 81 в м. Бережани. 

2018_953_Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення площею 78 кв. м., наданої гр. Романів Наталі Іванівні та гр. Романів 

Назарію Володимировичу в  оренду для  обслуговування  магазину з офісом по вул. 

Міцкевича, 2«а»/2 в м. Бережани в сумі 20842,0 грн. (двадцять  тисяч вісімсот сорок дві  

гривні) в розрахунку 267,20 грн. (двісті шістдесят сім гривень 20 коп.) за 1 кв. м., на 

підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок додається). 

1.1. Передати у власність шляхом продажу гр. Романів Наталії  Іванівні та гр. Романів 

Назарію Володимировичу, жителям м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 40/27 

земельну ділянку площею 78 кв. м. кадастровий номер 6120410100:04:005:0142 за 

20842,0 грн. (двадцять  тисяч вісімсот сорок дві  гривні) в розрахунку 267,20 грн. 

(двісті шістдесят сім гривень 20 коп.) за 1 кв. в м. Бережани, по вул. вул. 

Міцкевича, 2«а»/2 в територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай,  

1.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог чинного 

законодавства. 

1.3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр. Романів Наталі 

Іванівні та гр. Романів Назарію Володимировичу після повної оплати її вартості. 

1.4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з набуттям 

на неї права власності. 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договір купівлі – продажу 

вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської ради. 

2018_954_Відмовити гр. Бевсюку Роману Богдановичу, жителю м. Бережани вул. 8-го Березня, 80 у 

погодженні надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення садівництва за межами населеного пункту, у 

зв’язку з невідповідністю вимог щодо прийнятого та діючого рішення сесії міської ради 

№208 від 21.04.2016 року. 

2. Дане рішення довести до відома Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області, гр. Бевсюка Романа Богдановича. 

2018_955_Відмовити гр. Осадко Любові Володимирівні, жительці с. Лісники, вул. Шепети,7 у 

продовженні п.2 рішення сесії міської ради № 249 від 16 вересня 2016 року щодо 

надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського в урочищі «Під 

горою». 

2. Надати гр. Бартошко Ользі Василівні, жительці с. Лісники, вул. Шепети, 12 дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники в урочищі 

«Під горою» із земель не наданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2019 року.  

2018_956_Продовжити терміном до 01.12.2019 року дію п. 2 рішення сесії міської ради № 249 від 16 

вересня 2016 року щодо надання гр. Осадко Любові Володимирівні, жительці с. 

Лісники, вул. Шепети, 7 дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського 

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

користування. 
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2. Відмовити гр. Бартошко Ользі Василівні, жительці с. Лісники, вул. Шепети, 12 у 

наданні дозволу  на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лісники в урочищі «Під горою», так як на дану ділянку прийнято 

рішення . 

2018_957-958_Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 8000 

гривень таким громадянам: 

1.1. Михайлишину Борису Миколайовичу, жителю с. Павлів, Бережанського району в 

сумі 3000,00 грн. 

1.2. Кашарабі Володимиру Романовичу, жителю м. Бережани, вул. Адамівська, 35, в 

сумі 5000,00 грн. 

2. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати кошти відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради 

виплатити допомогу вказаним громадянам. 

2018_959_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між Бережанською 

міською радою та Тернопільською обласною радою щодо передачі з міського бюджету 

обласному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі субвенції з 

місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів в сумі 507050,0 

(п’ятсот сім тисяч п’ятдесят) гривень для реалізації проекту із будівництва спортивного 

комплексу по вул. І Франка, 8 в місті Бережани Тернопільської області (договір 

додається). 

2018_960_Делегувати повноваження замовника та визнати Уповноваженим замовником з будівництва 

спортивного комплексу по вул. І Франка,8 в місті Бережани Тернопільської області - 

Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації. 

2. Надати дозвіл Бережанській міській раді, в особі міського голови Музички Володимира 

Ярославовича, на укладення договору на делегування функцій замовника для реалізації 

проекту із  будівництва спортивного комплексу по вул. І Франка,8 в місті Бережани 

Тернопільської області з Управлінням капітального будівництва Тернопільської 

обласної державної адміністрації. 

3. Затвердити проект Договору між Бережанською міською радою та Управлінням 

капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації на 

делегування функцій замовника для реалізації проекту із  будівництва спортивного 

комплексу по вул. І Франка,8 в місті Бережани Тернопільської області (додається). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

Додаток  

до рішення сесії міської 

ради №  

від     грудня 2018 року 

 

ДОГОВІР 

на делегування функцій замовника  

 

                                                                                                               „ ___” __________ 2018 р. 

 

Бережанська міська рада, в особі міського голови Музички Володимира Ярославовича, 

який діє на підставі Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" надалі 

„Замовник”, з однієї сторони, та Управління капітального будівництва Тернопільської 
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обласної державної адміністрації, в особі начальника управління КУЗЯКА Віктора 

Степановича, що діє на підставі Положення про управління, надалі – „Уповноважений 

замовника”, з другої сторони, разом іменовані „Сторони”, склали договір про делегування 

функцій замовника, надалі - „Договір” про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник відповідно до законів України "Про Державний бюджет України на              

2018 рік" та "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII, постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 "Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад", рішення сесії ______, а Уповноважений замовника бере на себе 

функції замовника щодо закупівель товарів, робіт та послуг, укладання відповідних 

договорів та контролю за їх виконанням для реалізації проекту із будівництва спортивного 

комплексу по  вул. І. Франка, 8 в м. Бережани Тернопільської області. 

Замовник на умовах, визначених цим Договором, надає Уповноваженому замовника 

повноваження на реалізацію функцій Замовника. 

1.2. Строк реалізації Проекту – до 31 грудня 2018 року. 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 

2.1. Уповноважений замовника  в установлений Замовником строк подає документи, 

необхідні для включення Уповноваженого замовника до мережі установ та організацій, які 

отримують кошти з Державного бюджету. 

2.2. Уповноважений замовника для реалізації Проекту: 

1) забезпечує здійснення процедури закупівель товарів (обладнання), робіт та послуг з 

реалізації Проекту відповідно до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про 

публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII  та постанови Кабінету Міністрів України від 

01.08.2005 N 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві"; 

2) укладає договори на здійснення підрядних робіт з реалізації Проекту, розроблення 

проектно-кошторисної документації, закупівлю обладнання та матеріалів, пов'язані з цим 

послуги та роботи; 

3) здійснює перевірки та приймання облікових документів при проведенні підрядних 

робіт з реалізації Проекту (типові форми N КБ-2в, N КБ-3), поданих підрядними 

організаціями при виконанні підрядних робіт, поставлену продукцію, надані послуги; 

4) забезпечує здійснення авторського нагляду; 

5) забезпечує відповідно до законодавства України прийняття об'єктів в експлуатацію; 

6) веде облік виконаних робіт та здійснює контроль за витрачанням кошторисного 

ліміту по відповідній структурі підрядних робіт з упровадження Проекту; 

7) здійснює у встановленому порядку оплату робіт на підставі прийнятих "Актів 

виконаних підрядних робіт" (типова форма N КВ-2в) та "Довідки про вартість виконаних 

підрядних робіт" (типова форма N КБ-3), закупівлю матеріалів та обладнання; 

8) веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік; 

9) забезпечує цільове використання бюджетних коштів; 

10) подає щомісячну та щоквартальну фінансову звітність про використання 

бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства. 

2.3. Уповноважений замовника самостійно або через уповноважену особу забезпечує 

здійснення в установленому законодавством порядку технічного нагляду за виконанням 

будівництва (реконструкції) об'єктів за рахунок бюджетних коштів. 

2.4. Уповноважений замовника   зобов'язаний в будь-який момент на вимогу 

 Замовника надавати інформацію стосовно ходу виконання робіт, придбання матеріалів та 

обладнання. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102857.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102857.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR110495.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR110495.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR110495.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR110495.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102289.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050668.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050668.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050668.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN51921.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN51921.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN51921.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN51921.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN51921.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN51921.html
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2.5. Замовник зобов’язаний надати Уповноваженому замовника усі документи, 

необхідні для належного виконання обов’язків за цим Договором. 

2.6. Замовник  має право розірвати Договір у разі невиконання  Уповноваженим 

замовника умов цього Договору, попередивши про це Уповноваженого замовника за                         

10 календарних днів. При цьому виплачена сума коштів не підлягає поверненню. 

2.7. Замовник  має право контролювати хід виконання робіт Уповноваженим замовника 

за цим Договором. 

2.8. Після введення до експлуатації об’єкта Замовник зобов’язаний прийняти на свій 

баланс переданий йому Уповноваженим замовника об’єкт. 

2.9. Замовник та Уповноважений замовника повинні дотримуватися конфіденційності 

інформації, отриманої однією Стороною від іншої і не розголошувати її третім особам. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену 

законодавством України та умовами цього Договору. 

3.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору у разі 

настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити і які 

перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим Договором. 

3.3. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин непереборної сили, які 

перешкоджають виконанню договірних зобов'язань, не звільняє відповідну Сторону від 

відповідальності. 

4. ІНШІ УМОВИ 

4.1 Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного 

виконання ними своїх зобов'язань, але не пізніше 31 грудня 2018 року. 

4.2. Зміни або доповнення до цього Договору оформлюються додатковою угодою, що є 

невід'ємною частиною цього Договору. 

4.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

 

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Замовник 

Бережанська міська рада 

47500; м. Бережани 

вул. Банкова, будинок 3 

тел. (03548) 2-14-16 

Код за ЄДРПОУ 04058491 

 

 

 

Міський голова 

 

 

_______________ В.Я.МУЗИЧКА 

М. п. 

Уповноважений замовника 

Управління капітального будівництва 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації                                              

46021 м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8 

тел. (0352) 52 20 93 

тел./факс (0352) 25 08 48 

Код за ЄДРПОУ 04014074 

Начальник управління капітального 

будівництва Тернопільської обласної 

державної адміністрації  

_______________ В.С.КУЗЯК 

М. п. 

2018_961_Передати основний засіб «Металеві декоративні конструкції до пам’ятника» Героям 

«Небесної сотні» вартістю 34 353 грн. (тридцять чотири тисячі триста п’ятдесят три 

гривні) на баланс  та обслуговування Бережанського міського комунального 

підприємства «Господар» 

2018_962_Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної   та  економічної  

класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік: 

1.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на: 507,051 тис.грн. 
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 з них на:  

  капітальні видатки 507,051 тис.грн. 

 КПКВ 0617360 „ Виконання інвестиційних проектів ” 507,051 тис.грн. 

 КПКВ 0617361 „ Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку ” 

507,051 тис. грн. 

1.2. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 507,051 тис.грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 507,051 тис.грн. 

 КПКВ 3719750 „ Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів ” 

507,051 тис.грн. 

2 Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2018 році (додаток № 5 до типового рішення про 

бюджет), згідно з додатком № 1. 

3. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради від 

22.12.2017 року № 807 „Про міський бюджет на 2018 рік”), згідно з додатком № 2. 

2018_963_Звільнити в 100% розмірі, з 01.01.2019 року до 31.05.2019 року Місик Наталію Анатоліївну, 

жительку м. Бережани, вул. Героїв Майдану, 14, від плати за харчування її дочки Місик 

Олександри Андріївни, 26.07.2009 року народження, в Бережанській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №3. 

2018_964_Надати адресну грошову допомогу жителям с. Павлів Курянівської сільської 
ради Бережанського району Тернопільської області, відповідно до додатку 1 

(додається). 

2. Виплату адресної грошової допомоги здійснити через уповноважених членами їх сімей 

на отримання матеріальної допомоги, відповідно до додатку 2 (додається). 

3. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

здійснити виплати передбачені в п. 1 даного рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

Додаток №1 

до рішення сесії 

СПИСОК 

жителів с. Павлів Курянівської сільської ради, які звернулись в сільську раду для  отримання 

матеріальної допомоги за IV квартал 2018 року 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата і рік 

народження 

1.  Юськів  Ярослава Петрівна 25.08.1956 

2.  Заставна Галина Богданівна 10.08.1989 

3.  Юськів Петро Богданович 14.07.1995 

4.  Заставний Роман Богданович 02.03.2016 

5.  Вергун Андрій Володимирович 01.09.1980 

6.  Вергун Олена Іванівна 01.01.1987 

7.  Вергун Діана Андріївна 15.05.2004 

8.  Вергун Аліна Андріївна 22.11.2006 

9.  Вергун Марія Андріївна  12.11.2007 

10.  Вергун Іванна Ярославівна 17.01.1989 
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11.  Вергун Ігор Володимирович 07.10.2008 

12.  Вергун Василина Ігорівна 07.02.2012 

13.  Рихлевич Любов Михайлівна 11.02.1962 

14.  Рихлевич Ярослав Михайлович 05.02.1952 

15.  Рихлевич Тарас Ярославович 01.05.1992 

16.  Улянський Богдан Адамович 26.12.1950 

17.  Улянська Марія Євстахівна 19.10.1958 

18.  Іваньо Ольга Іванівна 07.06.1989 

19.  Іваньо Богдан Петрович 06.10.1986 

20.  Іваньо Вероніка Богданівна 22.08.2016 

21.  Корнак Володимир Михайлович 09.09.1983 

22.  Білик Любов Миронівна 05.05.1972 

23.  Білик Олег Васильович 19.09.1983 

24.  Білик Віталій Васильович 29.07.1995 

25.  Легета Богдан Миронович 21.07.1957 

26.  Рожанська Марія Йосипівна 29.07.1953 

27.  Закришка Руслана Ярославівна 28.10.1975 

28.  Закришка Олена Вікторівна 06.11.1996 

29.  Закришка Дарина Вікторівна 10.10.1999 

30.  Закришка Христина Вікторівна 21.07.2005 

31.  Ліберна Любов Іванівна 18.08.1968 

32.  Ліберний Віталій Станіславович 03.01.1995 

33.  Казьмірчук (Ліберна) Ірина Станіславівна 29.03.1996 

34.  Казьмірчук Андрій Леонідович 16.07.1990 

35.  Туцький Володимир Петрович 19.06.1972 

36.  Туцька Галина Богданівна 26.01.1976 

37.  Гірняк Софія Андріївна 18.06.1951 

38.  Михайлишин Наталія Богданівна 06.03.1977 

39.  Михайлишин Борис Миколайович 22.03.2000 

40.  Михайлишин Олеся Миколаївна 03.06.2001 

41.  Михайлишин Микола Михайлович 15.12.1971 

42.  Легета Марія Іванівна 01.08.1931 

43.  Смерак Марія Петрівна 25.03.1962 

44.  Смерак Богдан Іванович 27.10 1960 

45.  Горбусь Марія Іванівна 04.08.1955 

46.  Горбусь Оксана Андріївна 29.05.1988 

47.  Горбусь Василь Андрійович 12.11.1989 

48.  Горбусь Андрій Васильович 16.09.1951 

49.  Тернівська Надія Михайлівна 18.06.1967 

50.  Гураль Віра Михайлівна 10.12.1945 

51.  Юськів Володимир Іванович 20.11.1966 

52.  Юськів Мирослава Володимирівна 18.07.1969 

53.  Здирко Наталія Володимирівна 12.03.1989 

54.  Здирко Ігор Михайлович 22.03.1986 

55.  Тернівський Ігор Дмитрович 02.04.1967 

56.  Грицько Ольга Рудольфівна 20.08.1950 

57.  Тернівська Зоряна Ігорівна 03.08.1993 

58.  Семків Володимира Андріївна 25.01.1942 

59.  Закришка Ярослав Петрович 28.03.1963 

60.  Закришка Ольга Євстахівна 31.03.1970 
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61.  Закришка Ігор Ярославович 18.11.1990 

62.  Закришка Анастасія Ігорівна 16.08. 2016 

63.  Закришка Ольга Іванівна 03.05.1992 

64.  Вітик Віра Миколаївна 05.12.1944 

65.  Панас Оксана Іванівна 12.12.1971 

66.  Панас Олександр Тарасович 06.01.1966 

67.  Пташник (Панас) Ольга Олександрівна 12.02.1994 

68.  Якимів Марія Петрівна 10.05.1963 

69.  Якимів Іван Володимирович 14.11.1987 

70.  Іваніцька Ярослава Михайлівна 28.01.1944 

71.  Іваніцький Михайло Іванович 07.06.1947 

72.  Легета Марія Йосипівна 26.09.1972 

73.  Легета Петро Михайлович 11.10.1964 

74.  Тюлюзін Дмитро Дмитрович 10.04.1997 

75.  Тюлюзін Володимир Іванович 22.07.2004 

76.  Легета Соломія Петрівна 18.03.2009 

77.  Стецик Михайло Йосипович 29.03.1978 

78.  Закришка Галина Михайлівна 02.10.1968 

79.  Закришка Володимир Іванович 01.03.1990 

80.  Дзінора Мирослава Іванівна 27.08.1992 

81.  Дзінора Михайло Іванович 21.05 1987 

82.  Дзінора Уляна Михайлівна 30.12.2011 

83.  Дзінора Евеліна Михайлівна 16.07.2017 

84.  Гах Марія Романівна 02.09.1961 

85.  Хом’як Михайло Йосипович 10.09.1956 

86.  Хом’як Анна Іванівна 04.04.1957 

87.  Хом’як Володимир Михайлович 14.08.1979 

88.  Хом’як Оксана Миронівна 25.01.1983 

89.  Хом’як Василь Володимирович 02.09.2001 

90.  Хом’як Соломія Володимирівна 02.06.2006 

91.  Хом’як Ірина Володимирівна 18.05.2011 

92.  Гураль Ганна Степанівна 03.01.1956 

93.  Лемик Йосип Петрович 27.02.1949 

94.  Довгань Михайло Антонович 07.09.1950 

95.  Довгань Мирослава Петрівна 12.06.1955 

96.  Амрузевич Ярослава Іванівна 14.04.1950 

97.  Легета Зеновія Семенівна 02.05.1938 

98.  Федунь Олександр Йосипович 18.01.1984 

99.  Федунь Ганна Володимирівна 31.07.1985 

100.  Федунь Ігор Олександрович 18.01.2003 

101.  Федунь Олександра Олександрівна 19.08.2013 

102.  Гах Ганна Григорівна 06.02.1959 

103.  Гах Людмила Петрівна 14.08.1982 

104.  Гах Наталія Петрівна 12.08.1984 

105.  Іваньо Ганна Михайлівна 20.06.1964 

106.  Легета Ольга Петрівна 09.02.1985 

107.  Легета Сергій Григорович 16.06.1984 

108.  Легета Максим Сергійович 11.08.2008 

109.  Легета Мар’яна Сергіївна 05.07.2016 

110.  Легета Оксана Сергіївна 05.07.2016 
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111.  Легета Григорій Іванович 23.11.1952 

112.  Легета Людмила Павлівна 26.04.1957 

113.  Видойник Марія Євгенівна  14.03.1963 

114.  Горбусь Василь Миколайович 17.03.1980 

115.  Горбусь Наталія Петрівна 23.11.1978 

116.  Горбусь Олег Васильович 22.02.2006 

117.  Горбусь Лілія Василівна 12.04.2011 

118.  Заставний Богдан Андрійович 08.01.1990 

119.  Вергун Руслан Ігорович 07.10.2008 

120.  Небесна Марія Євстахівна 02.05.1959 

121.  Легета Оксана Володимирівна 19.11.1995 

122.  Легета Тетяна Назаріївна 26.11.2015 

123.  Легета Лілія Назаріївна 20.05.2018 

124.  Пашковська Мирослава Володимирівна 12.06.1950 

125.  Пашковський Ігор Володимирович 17.03.1975 

126.  Пашковський Володимир Семенович 20.08.1949 

127.  Кісько Любов Петрівна 04.04.1986 

128.  Кісько Василь Михайлович 17.01.1984 

129.  Кісько Тетяна Василівна 02.08.2006 

130.  Кісько Вадим Васильовчич 18.09.2009 

131.  Мручок Ярослав Євгенович 13.06.1967 

132.  Мручок Марія Зіновіївна 13.11.1977 

133.  Іваницький Іван Михайлович 01.01.1982 

 

Додаток №2 

СПИСОК 

жителів с. Павлів Курянівської сільської ради уповноважених членами їх сім’ї для  

отримання матеріальної допомоги за IV квартал 2018 року 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Сума 

до 

випл

ати 

житель, що уповноважив на 

отримання коштів 

1.  Заставна Галина Богданівна 3000 

Юськів  Ярослава Петрівна 

Юськів Петро Богданович 

Заставний Роман Богданович 

Заставний Богдан Андрійович 

2.  Вергун Олена Іванівна 3000 

Вергун Андрій Володимирович 

Вергун Діана Андріївна 

Вергун Аліна Андріївна 

Вергун Марія Андріївна 

3.  Вергун Іванна Ярославівна 3000 

Вергун Ігор Володимирович 

Вергун Василина Ігорівна 

Вергун Руслан Ігорович 

Небесна Марія Євстахівна 

4.  Рихлевич Ярослав Михайлович 1800 
Рихлевич Любов Михайлівна 

Рихлевич Тарас Ярославович 

5.  Улянська Марія Євстахівна 1200 Улянський Богдан Адамович 

6.  Іваньо Ольга Іванівна 1200 Іваньо Вероніка Богданівна 

7.  Корнак Володимир Михайлович 600 - 

8.  Білик Віталій Васильович 2400 Білик Любов Миронівна 
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Білик Олег Васильович 

Легета Богдан Миронович 

9.  Закришка Олена Вікторівна 3000 

Рожанська Марія Йосипівна 

Закришка Руслана Ярославівна 

Закришка Дарина Вікторівна 

Закришка Христина Вікторівна 

10.  Ліберна Любов Іванівна 2400 

Ліберний Віталій Станіславович 

Казьмірчук Ірина Станіславівна 

Казьмірчук Андрій Леонідович 

11.  Туцька Галина Богданівна 3000 

Туцький Володимир Петрович 

Легета Оксана Володимирівна 

Легета Тетяна Назаріївна 

Легета Лілія Назаріївна 

12.  Михайлишин Борис Миколайович 1200 Гірняк Софія Андріївна 

13.  
Михайлишин Микола 

Михайлович 
1800 

Михайлишин Наталія Богданівна 

Михайлишин Олеся Миколаївна 

14.  Легета Марія Іванівна 600 - 

15.  Смерак Марія Петрівна 1200 Смерак Богдан Іванович 

16.  Горбусь Василь Андрійович 2400 

Горбусь Марія Іванівна 

Горбусь Оксана Андріївна 

Горбусь Андрій Васильович 

17.  Гураль Віра Михайлівна 600 - 

18.  Здирко Наталія Володимирівна 2400 

Юськів Володимир Іванович 

Юськів Мирослава Володимирівна 

Здирко Ігор Михайлович 

19.  Грицько Ольга Рудольфівна 600 - 

20.  Тернівська Зоряна Ігорівна 1800 
Тернівська Надія Михайлівна 

Тернівський Ігор Дмитрович 

21.  Семків Володимира Андріївна 600 - 

22.  Закришка Ольга Євстахівна 3000 

Закришка Ярослав Петрович 

Закришка Ігор Ярославович 

Закришка Анастасія Ігорівна 

Закришка Ольга Іванівна 

23.  Пташник Ольга Олександрівна 2400 

Вітик Віра Миколаївна 

Панас Оксана Іванівна 

Панас Олександр Тарасович 

24.  Якимів Марія Петрівна 3600 

Якимів Іван Володимирович 

Федунь Олександр Йосипович 

Федунь Ганна Володимирівна 

Федунь Ігор Олександрович 

Федунь Олександра Олександрівна 

25.  Іваніцький Михайло Іванович 1800 
Іваніцька Ярослава Михайлівна 

Гах Марія Романівна 
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26.  Легета Марія Йосипівна 3600 

Тюлюзін Дмитро Дмитрович 

Тюлюзін Володимир Іванович 

Легета Соломія Петрівна 

Легета Петро Михайлович 

Стецик Михайло Йосипович 

27.  Дзінора Мирослава Іванівна 3600 

Закришка Галина Михайлівна 

Закришка Володимир Іванович 

Дзінора Михайло Іванович 

Дзінора Уляна Михайлівна 

Дзінора Евеліна Михайлівна 

28.  Хом’як Михайло Йосипович 4200 

Хом’як Анна Іванівна 

Хом’як Володимир Михайлович 

Хом’як Оксана Миронівна 

Хом’як Василь Володимирович 

Хом’як Соломія Володимирівна 

Хом’як Ірина Володимирівна 

29.  Гураль Ганна Степанівна 600 - 

30.  Лемик Йосип Петрович 600 - 

31.  Довгань Михайло Антонович 1200 Довгань Мирослава Петрівна 

32.  Амрузевич Ярослава Іванівна 600 - 

33.  Легета Зеновія Семенівна 600 - 

34.  Гах Людмила Петрівна 1800 
Гах Ганна Григорівна 

Гах Наталія Петрівна 

35.  Легета Ольга Петрівна 4200 

Іваньо Ганна Михайлівна 

Легета Сергій Григорович 

Легета Максим Сергійович 

Легета Мар’яна Сергіївна 

Легета Оксана Сергіївна 

Іваньо Богдан Петрович 

36.  Легета Григорій Іванович 1200 Легета Людмила Павлівна 

37.  Видойник Марія Євгенівна 600 - 

38.  Горбусь Наталія Петрівна 2400 

Горбусь Василь Миколайович 

Горбусь Олег Васильович 

Горбусь Лілія Василівна 

39.  
Пашковська Мирослава 

Володимирівна 
1800 

Пашковський Ігор Володимирович 

Пашковський Володимир Семенович 

40.  Мручок Ярослав Євгенович 1200 Мручок Марія Зіновіївна 

41.  Кісько Любов Петрівна 2400 

Кісько Василь Михайлович 

Кісько Вадим Васильович 

Кісько Тетяна Василівна 

42.  Іваницький Іван Михайлович 600 - 

 

 

2018_965_Затвердити програму розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки (додається). 

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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рішенням сесії Бережанської  

 

Програма 

розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки 

1. Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Закон України від 24.12.1993р. №3809-

ХІI “Про фізичну культуру і спорт” (із 

змінами) 

3 Розробник програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

4 Співрозробники програми  

5 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

6 Учасники програми Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, Бережанська 

дитячо-юнацька спортивна школа 

7 Термін реалізації програми 2019-2021 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Міський бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому числі: 

6480 тис. гривень 

9.1. Коштів міського бюджету 6480 тис. гривень 

9.2. Кошти інших джерел у межах фінансування, не заборонених 

чинним законодавством 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та 

повноцінного життя дорослого населення району. Її основне призначення – зміцнення 

здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу 

життя. Спорт - це динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій і методів 

виховання, навчання та оздоровлення широких верств населення, фундамент успішного 

майбутнього. У місті збережено ефективну систему проведення спортивних заходів, перед 

усім комплексних та багатоступеневих змагань. Проте досягнутий рівень розвитку фізичної 

культури і спорту в місті не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини 

впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної 

реабілітації. Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно 

впливає на стан здоров'я населення, що у свою чергу позначається на погіршенні 

демографічної ситуації в Україні. Наявна в місті база фізичного виховання, фізичної 

культури і спорту перебуває у кризовому стані і не може задовольнити потреб населення. 

Так, у навчально-виховній сфері лише невелика частина навчальних закладів мають умови 

для проведення фізкультурно-спортивної роботи протягом усього навчального року. 

Більшість спортивних споруд міста потребують ремонтів та обладнання сучасним 

спортивним інвентарем. Не в достатній мірі вирішується проблема реформування структури 

фізкультурно-спортивного руху. Малий відсоток мешканців міста охоплено фізкультурно-

оздоровчою роботою, немає жодного плавального басейну. Як наслідок більше 50% дітей 

мають відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. У підростаючого покоління різко 

прогресують хронічні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація 
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загострюється через зростаючу популярність у дитячому та молодіжному середовищі 

привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп'ютерні ігри тощо), зростає 

кількість дітей, що курять, зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби, відповідно 

загострюється криміногенна ситуація. Враховуючи стан розвитку в місті фізичної культури і 

спорту, Програмою передбачається створення необхідних соціально-економічних, 

організаційно-технічних умов щодо підвищення життєдіяльності сфери фізичної культури і 

спорту, її формування в умовах адаптації до сучасних вимог. 

 

3. Мета Програми 
Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, 

залучення населення міста до масового спорту як важливої складової, покращення якості та 

тривалості активного життя населення міста, забезпечення виховання молоді в дусі 

олімпізму, пропагування здорового способу життя.  

Метою Програми є впровадження діючої системи формування традицій і культури 

здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять 

фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, спрямованих на збереження і 

зміцнення людського капіталу, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою 

підтримки дитячо-юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів 

і ветеранів, розвиток клубної мережі для утвердження міжнародного авторитету держави у 

світовому співтоваристві. 

 

4. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми 
Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя - 

це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом регіональної 

політики. Негативні тенденції, які склались у сфері, потребують застосування ефективних 

механізмів і методів їх подолання.  

Реалізація Програми є оптимальним рішенням у вирішенні проблем розвитку сфери 

фізичної культури та спорту в місті. Основні шляхи розв’язання проблем будуть спрямовані 

на вирішення питань будівництва та експлуатації спортивних споруд, розвитку масового та 

резервного спорту, доступності фізкультурно-оздоровчих послуг для всіх верств населення, 

забезпечення кваліфікованими кадрами, тощо. Всі ці питання і є складовими частинами 

системи управління у визначеній сфері. Особливу увагу необхідно привернути до заходів з 

популяризації здорового способу життя і підвищенню престижу спорту. 

 

5. Завдання і заходи та строки виконання Програми 
Основними завданнями Програми є: 

- фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних 

закладах;  

- розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту; 

- спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку громадян; 

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері; 

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед осіб з обмеженими 

фізичними можливостями; 

- розвиток спорту вищих досягнень та спорту ветеранів; 

- кадрове забезпечення; 

- матеріально-технічне забезпечення; 

- організаційне та нормативно-правове забезпечення; 

- медичне забезпечення; 

- науково-методичне та інформаційне забезпечення. 

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку.  

Термін реалізації Програми - впродовж 2019-2021 років. 
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6. Очікувані результати, ефективність Програми 
В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:  

- загальна кількість тих, хто займається фізкультурно-оздоровчою роботою в місті 

збільшиться протягом дії програми на 10 відсотків;  

- забезпечення системи підготовки спортивних резервів для збірних команд міста; 

- підвищення результатів виступів збірних команд та окремих спортсменів у 

обласних та Всеукраїнських змаганнях; 

- збільшення кількості учнів у дитячо-юнацькій спортивній школі; 

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації 

про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності; 

- забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку 

фізкультурно-спортивного руху; 

- створення належних матеріально-технічних умов для розвитку пріоритетних видів 

спорту, підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними 

спорудами різного типу; 

- створення належних умов до проведення змагань. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством.   

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідним 

бюджетом.  

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей 

міського бюджету на відповідний рік. 

 

8. Управління програмою. 
Безпосередня організація реалізації Програми і контроль за виконанням положень 

Програми покладається на відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради.  

В разі необхідності зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

 

 



 

Перелік завдань і заходів Програми 

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

грн. у тому числі: 

2019  2020  2021  Разом  

І. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах  

І. Забезпечення 

рухової 

активності 

дітей та 

молоді  

І.1. Проводити у закладах загальної середньої 

освіти уроки з фізичної культури 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради  

не потребує 

коштів 

- - - - 

І.2. Забезпечити заклади загальної середньої 

освіти спортивним обладнанням та інвентарем 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 90,0 

І.3. Запровадити навчання плаванню учнів 1-4 

класів, або годину активного відпочинку з 

урахуванням умов та наявності ресурсної бази. 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради  

не потребує 

коштів 

- - - - 

І.4. Збільшити до 10 відсотків кількість дітей та 

молоді до занять в дитячо-юнацькій спортивній 

школі  

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

І.5. Забезпечити систему організації шкільної 

та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи, орієнтованої на створення 

спортивних клубів 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради  

не потребує 

коштів 

- - - - 

І.6. Проводити у закладах загальної середньої 

освіти багатоступеневі, комплексні спортивно-

масові змагання 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

І.7. Проводити у закладах загальної середньої 

освіти конкурси та спортивні заходи  

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради  

міський 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 



 

  І.8. Забезпечити участь спортсменів і команд 

міста в місцевих, обласних та Всеукраїнських 

спортивно-масових заходах серед учнівської 

молоді 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

25,0 25,0 30,0 80,0 

ІІ. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 

ІІ Створення 

умов для 

занять дітей 

та підлітків 

певним видом 

спорту, 

виявлення 

обдарованої 

молоді 

ІІ.1. Впроваджувати передові форми співпраці 

закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти з Бережанською ДЮСШ з метою 

відбору найбільш обдарованих дітей 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ІІ.2. Передбачити фінансування у повному 

обсязі видатків для забезпечення діяльності 

Бережанської ДЮСШ, забезпечити її 

необхідним обладнанням та інвентарем, у тому 

числі з урахуванням потреб дітей з 

обмеженими можливостями 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський 

бюджет 

1400,0 1600,0 1800,0 4800,0 

ІІ.3. Проводити спортивні заходи серед дітей 

різних вікових груп 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

ІІ.4. Забезпечити підготовку та участь учнів 

Бережанської ДЮСШ у обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних спортивних 

змаганнях, в тому числі проводити навчально-

тренувальні збори 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський 

бюджет 

200,0 250,0 250,0 700,0 

інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

ІІ.5. Забезпечити активний відпочинок учнів 

Бережанської ДЮСШ у канікулярний період 

шляхом організації профільних спортивних 

змін в оздоровчих таборах 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

не потребує 

коштів 

- - - - 



 

ІІ.6. Забезпечити доступ до спортивних споруд 

міста Бережанською ДЮСШ на погоджених 

сторонами умовах 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ІІ.7. Утворити спеціалізовані класи 

спортивного профілю в загальноосвітніх 

навчальних закладах міста 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ІІІ. Спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян 

ІІІ. Збільшення 

чисельності 

населення 

залученого до 

система-

тичних занять 

фізичною 

культурою і 

масовим 

спортом  

ІІІ.1. Сприяти розвитку мережі сучасних 

центрів та клубів фізкультурно-спортивної 

спрямованості різних організаційно-правових 

форм, які надаватимуть доступні та якісні 

фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку 

населення 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ІІІ.2. Провести інвентаризацію спортивних 

споруд міста з метою визначення потреб у їх 

подальшому облаштуванні, ремонті, а також 

будівництві нових спортивних споруд 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

 

ІІІ.3. Здійснити будівництво нових, провести 

ремонти, реконструкції, благоустрій існуючих 

спортивних споруд міста для належного 

проведення спортивно-масових та культурно-

видовищних заходів 

2019-2021 

роки 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

освіти, молоді і 

спорту міської ради 

міський 

бюджет 

у межах видатків, 

передбачених у бюджеті 

ІІІ.4. Проводити чемпіонати, Кубки, турніри, 

першості та інші фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи серед різних верств 

населення 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 



 

ІІІ.5. При проектуванні та будівництві 

житлових масивів, споруд, виробничих 

підприємств враховувати потреби населення у 

спортивно-оздоровчих закладах згідно з 

існуючими нормами 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ІV. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері 

ІV Забезпечення 

доступу 

працівників 

виробничої 

сфери та 

установ до 

фізкультур-

но-оздоров-

чих занять за 

місцем 

роботи. 

ІV.1. Проводити масові спортивні свята, 

спартакіади, дні активного відпочинку серед 

працівників та членів їх сімей установ, 

підприємств, організацій. Забезпечити їх 

участь у відповідних обласних і 

Всеукраїнських заходах 

2019-2021 

роки 

 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

ІV.2. Надавати підтримку фізкультурно-

спортивним товариствам у проведенні 

галузевих спартакіад та інших спортивно-

масових заходів 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

V. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед осіб з обмеженими фізичними можливостями 

V Забезпечення  

фізкультур-

но-оздоров-чої 

та 

фізкультурно-

спортивної 

діяльності 

серед осіб з 

обмеженими 

фізичними 

можливостям

и 

V.1. Залучити населення з обмеженими 

можливостями до систематичних занять з 

фізичної культури і спорту 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

V.2. Вирішити питання щодо забезпечення 

безперешкодного доступу до всіх спортивних 

споруд міста спортсменів та глядачів з 

обмеженими фізичними можливостями 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

у межах видатків, 

передбачених у бюджеті 

інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

V.3. Проводити фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи серед осіб з 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міський 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 



 

обмеженими можливостями. Забезпечити їх 

участь у відповідних заходах вищого рівня 

міської ради інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

VІ. Розвиток спорту вищих досягнень та спорту ветеранів 

VІ Забезпечення 

розвитку 

спорту вищих 

досягнень та 

спорту 

ветеранів 

VІ.1. Розробити єдиний календар фізкуль-

турно-оздоровчих і спортивно-масових заходів 

з урахуванням обласних, Всеукраїн-ських і 

міжнародних змагань, запровадити проведення 

традиційних змагань, які б популяризували 

розвиток пріоритетних видів спорту 

2019-2021 

роки  

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІ.2. Забезпечити створення належних умов 

для підготовки спортсменів – членів, 

кандидатів та резерву збірних команд області, 

України та їх тренерів до офіційних змагань  

2019-2021 

роки 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

VІ.3. Забезпечити співпрацю з міськими 

федераціями з видів спорту, надавши їм 

відповідні повноваження  

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІ.4. Проводити спортивні заходи серед 

ветеранів та забезпечити участь спортсменів та 

команд міста в обласних, Всеукраїнських і 

міжнародних заходах серед ветеранів 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

VІ.5. Проводити обласні, Всеукраїнські та 

міжнародні спортивно-масові заходи з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

серед спортсменів різних вікових груп 

2019-2021 

роки 

 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 

інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 



 

  VІ.6. Забезпечити участь спортсменів і команд 

міста в місцевих, обласних, Всеукраїнських, 

міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських і неолімпійських видів спорту  

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

100,0 100,0 100,0 300,0 

VІ.7. Забезпечити участь спортсменів і команд 

міста в обласних, Всеукраїнських, 

міжнародних спортивних змаганнях з інших 

видів спорту 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 60,0 

VІ.8. Проводити навчально-тренувальні збори з 

олімпійських, неолімпійських та інших видів 

спорту 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 150,0 

VІ.9. Встановити стипендії та винагороди 

провідним спортсменам, спортсменам-членам, 

кандидатам і резерву збірних команд області і 

України та їх тренерам  

2019-2021 

роки 

Виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

освіти, молоді і 

спорту міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

VІ.10. Проводити урочисті заходи з 

відзначення найкращих спортсменів, тренерів 

та команд за підсумками виступів у поточному 

році 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

VІІ. Кадрове забезпечення 

VІІ Збереження і 

оновлення 

кадрового 

потенціалу, 

створення 

нової систе-ми 

підготов-ки та 

пере-

VІІ.1. Забезпечити реалізацію на території 

міста вимог Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» про виключне право вести 

педагогічну навчально-тренувальну роботу, 

роботу у сфері фізичної культури і спорту 

громадянам зі спеціальною освітою або 

підготовкою та за наявності документу, що 

виданий акредитованим навчальним закладом 

Постій-но Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 



 

підготовки 

фізкультур-

них кадрів 

VІІ.2. Запровадити систему перепідготовки, 

підвищення кваліфікації кадрів, проведення 

атестації фахівців у сфері фізичної культури 

Постій-но Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІІ.3. Забезпечити участь працівників сфери 

фізичної культури і спорту, тренерів, 

спортсменів в тематичних семінарах  

Постій-но Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІІ.4. Запровадити волонтерський рух в галузі 

фізичної культури і спорту 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення 

VІІІ Збереження та 

рекон-

струкція 

матеріально-

технічної бази, 

повно-цінне 

функ-

ціонування 

наявних 

спортивних 

об’єктів, 

будівництво 

нових 

спортивних 

споруд 

VІІІ.1. Провести інвентаризацію наявних 

спортивних споруд району 

2019-2021 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІІІ.2. Організувати суворий контроль за 

ефективністю використання в місті спортив-

них споруд, не допускати перепрофілювання та 

ліквідації фізкультурно-спортивних об’єктів 

без створення рівноцінних їм 

Постій-но Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІІІ.3. Рекомендувати керівникам підприємств, 

організацій, установ незалежно від форм 

власності створювати тренажерні зали, 

відновлювальні центри для працівників та 

членів їх сімей дотримуючись санітарно-

гігієнічних вимог 

Постій-но Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

VІІІ.4. Здійснювати заходи щодо облаштування 

і реконструкції наявних та будівництва і 

встановлення нових сучасних спортивних 

споруд 

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

у межах видатків, 

передбачених у бюджеті 

інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

ІХ. Організаційне та нормативно-правове забезпечення 



 

ІХ Координація 

дій усіх 

структур, що 

проводять 

фізкультурно-

оздоровчу та 

спортивну 

діяльність, 

формування 

нормативно-

методичної і 

правової бази 

сфери 

фізичної 

культури і 

спорту 

ІХ.1. Забезпечити укладання угод між 

структурними підрозділами з питань фізичної 

культури і спорту та громадськими 

організаціями фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної спрямованості про їх участь у 

реалізації державної політики з фізичної 

культури і спорту 

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ІХ.2. Вдосконалювати та забезпечувати 

проведення оглядів-конкурсу на кращу 

організацію фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи  

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ІХ.3. Створити базу нормативно-правових 

актів, що регулюють організацію діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту та 

функціонування закладів галузі 

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

Х. Медичне забезпечення 

Х Створення 

умов для 

підвищення 

оздоровчого 

ефекту занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

Х.1. Забезпечити регулярні медичні огляди 

учнів закладів загальної середньої освіти, 

вищих навчальних закладів і використовувати 

результати оглядів при плануванні і організації 

занять фізичною культурою 

Постійно Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ХІ. Науково-методичне та інформаційне забезпечення 

ХІ Впровадження 

передових 

технологій 

ХІ.1. Розробити концепцію розвитку фізичної 

культури і спорту в місті на наступні періоди 

2019-2021  

роки 

 Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 



 

покращення 

здоров’я та 

фізичного 

розвитку 

населення, 

дієвої   

системи 

фізкуль-

турної про-

світи, яке 

сприяло б 

формуванню 

світогляду, 

активної та 

соціальної 

орієнтації на 

ведення здо-

рового спосо-

бу життя 

ХІ.2. Впроваджувати методичні рекомендації 

основ здорового способу життя і рухової 

активності та систему оцінки стану здоров’я 

дітей та учнівської молоді 

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ХІ.3. Забезпечити оновлення в закладах 

загальної середньої освіти міста, фізкультурно-

оздоровчих клубах, ДЮСШ настінної агітації з 

фізичної культури і спорту з урахуванням 

національних спортивних досягнень та 

традицій 

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ХІ.4. Розповсюджувати науково-популярні 

методичні видання, відеопродукцію, 

комп’ютерні програми на допомогу особам, які 

самостійно займаються фізичними вправами, 

інструкторам з фізичної культури та 

волонтерам у сфері фізичної культури і спорту 

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - - 

ХІ.5.Забезпечити висвітлення в місцевих 

засобах масової інформації спортивних подій з 

олімпійських, паралімпійських, 

дефлімпійських, неолімпійських видів спорту, 

пропагуючи розвиток фізкультурно-

спортивного руху  

2019-2021  

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

не потребує 

коштів 

- - - - 

     Міський 

бюджет 
1925,0 2175,0 2380,0 6480,0 

     інші джерела у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

 



 

2018_966_Затвердити Програму стимулювання громадян направлених Бережанським об’єднаним 

міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у 

Збройні Сили України у 2019 році. 

2. Контроль за виконанням покласти на фінансове управління Бережанської міської ради. 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

 

ПРОГРАМА  

стимулювання громадян України, направлених Бережанським об’єднаним міським 

військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні 

Сили України у 2019 році  

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Бережанська міська рада  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

закони України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про оборону України» 

3. Розробник Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи 

4. Співрозробники Програми Бережанський об’єднаний міський військовий 

комісаріат  

(далі Бережанський ОМВК) 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Бережанська міська рада 

6. Учасники Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи, Бережанський ОМВК 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 

7.1. Етапи виконання Програми відповідно до етапів відбору на військову 

службу з контрактом 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, 

всього, у тому числі: 

100,0 тисяч  гривень 

9.1. коштів міського бюджету 100,0  тисяч гривень 

9.2. коштів інших джерел - 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Своєчасне та якісне виконання визначених Генеральним штабом Збройних сил 

України (Тернопільським обласним військовим комісаріатом) планових завдань з відбору 

кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. 

3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є матеріальне заохочення громадян України, які відібрані 

Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах 

України у 2019 році. 

Завданням Програми є популяризація військової служби за контрактом у Збройних 

Силах України на території Бережанської міської ради. 

 

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



 

фінансування, строки виконання Програми 

Виконання Програми досягається шляхом виплати одноразової грошової допомоги 

кожному громадянину України, який направлений Бережанським ОМВК для проходження 

військової служби за контактом у Збройні Сили України, та заключили контракт. 

Програма розрахована на 2019 рік та стосується громадян, які відібрані та направлені 

для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України протягом 2019 

року з розрахунку виконання планового завдання для Бережанської міської ради, яке 

доводиться щоквартально Тернопільською обласною державною адміністрацією 

(Тернопільським обласним військовим комісаріатом).   

 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних 

бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

(тис. грн.) 

У тому числі (тис. грн.)  

у 2019 році: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Міський бюджет 100 25 25 25 25 

Інші джерела - -  - - 

Всього 25 25 25 25 25 

5. Визначення розміру одноразової грошової допомоги 

Розмір одноразової грошової допомоги громадянину України, який направлений 

Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 

України, та заключили контракт, визначає постійна комісія міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва Бережанської міської ради. 

Комісією визначається розмір одноразової грошової допомоги на підставі поданих 

громадянином, що направлений Бережанським ОМВК для проходження військової служби 

за контактом у Збройні Сили України, а саме: 

- заява про надання одноразової грошової допомоги; 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду; 

- виписка з наказу військового комісара Бережанського ОМВК про призов на 

військову службу за контрактом; 

- копія військового квитка; 

Додатково, для визначення розміру одноразової грошової допомоги, можуть 

подаватися документи, які підтверджують складні життєві обставини. 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники: 

- матеріальне стимулювання відібраних громадян України, як кандидатів на 

військову службу за контактом  у Збройні Сили України шляхом виплати одноразової 

матеріальної допомоги; 

- створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв кандидатами  для 

проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території 

Бережанської міської ради. 

 

2018_967_Затвердити Програму надання шефської допомоги військовим частинам А - 3200, А - 1461 та 

Бережанському ОМВК на 2019 рік (далі – Програма).  

2. Фінансовому управлінню міської ради передбачити фінансування видатків на 

виконання заходів Програми у міському бюджеті. 

3. Програму надання шефської допомоги військовим частинам А - 3200, А -1461 на 2018 - 

2019 роки , затверджену рішенням сесії міської ради №822 від 25 січня 2018 року, 

вважати як таку, що втратила чинність. 

4. Контроль за виконанням покласти на фінансове управління Бережанської міської ради. 

 



 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

 

ПРОГРАМА  

надання шефської допомоги військовим частинам 

 А - 3200, А - 1461  та Бережанському ОМВК 

на 2019 рік 

( далі - Програма)  

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Бережанська міська рада  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ( зі змінами і доповненнями), 

Указ президента України  «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України» від 

11.02.2016 № 44/2016 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01 березня 2016 року «Про 

здійснення шефства над військовими частинами 

області» (із змінами розпорядження голови 

Тернопільської ОДА від 20 вересня 2016 року № 

539-од) 

3. Розробник Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи 

4. Співрозробники Програми командування військових частин, А- 3200, А-1461 

та Бережанського ОМВК 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Бережанська міська рада 

6. Учасники Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи,  командування військових 

частин А - 3200, А – 1461 та Бережанського 

ОМВК  

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми (для комплексних 

програм) 

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

130,0 тисяч  гривень 

9.1. коштів міського бюджету 130,0  тисяч гривень 

9.2. коштів інших джерел - 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 



 

У зв’язку із агресією Російської Федерації на частині територій Донецької і  

Луганської областей України, створенням незаконних збройних формувань проросійського 

спрямування, за підтримки  військових підрозділів збройних сил Російської Федерації 

відбуваються бойові дії та загроза захоплення іншої території України.  

Продовжує існувати потреба в матеріально-технічному забезпеченні військових части  

Збройних Сил України та інших військових формувань. 

У зв’язку з недостатнім наповненням та дефіцитом Державного бюджету України є 

потреба у здійсненні додаткового фінансування матеріальних та побутових потреб 

військових частин  та Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату з 

міського бюджету. 

Для надання всебічної допомоги з придбання необхідного майна  для  військових  

частин, підрозділи яких беруть участь у захисті суверенітету нашої держави та виконують 

бойові завдання в східних районах Донецької і Луганської областях у відповідності  до 

Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 11 лютого 2016 року 

№ 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України» розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 01 березня 2016 року «Про здійснення шефства 

над військовими частинами області» (із змінами від 20 вересня 2016 року № 539-од) 

розроблена Програма надання шефської допомоги надання шефської допомоги військовим 

частинам А - 3200, А - 1461  та Бережанському ОМВК на 2019 рік. 

 

3. Визначення мети Програми 
Метою Програми є здійснення заходів щодо надання шефської допомоги та 

матеріально-технічного забезпечення потреб військових частин Збройних Сил України А-

1461, А-3200 та Бережанського ОМВК, предметами спорядження, засобами захисту, зв’язку, 

пально-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельних 

матеріалів, електрообладнання та санітарно-технічним приладдям, інструментами, 

запасними частинами до автомобільної техніки, забезпечення підтримання боєготовності та 

ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності 

України. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем надання шефської допомоги та 

матеріально-технічного забезпечення військових частин засобами захисту, зв’язку, пально-

мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельних матеріалів, 

електрообладнання та санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами 

до автомобільної техніки 

Програми дасть можливість виконання вимог Указу Президента України від 11 

лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України» шефської 

допомоги та матеріально-технічного забезпечення військових частин та Бережанського 

ОМВК.  

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019  року. 

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей міського 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

У тому числі (тис. грн.) 

у 2019 рік 



 

(тис. грн.) І  

квартал 

ІІ  

квартал 

ІІІ 

квартал 

YІ 

квартал 

Міський бюджет 130 - - - - 

В т.ч.: - А - 1461 50 - - 50 - 

           - А - 3200 50 - 50 - - 

Бережанський ОМВК 30 20 - - 10 

Інші джерела -     

Всього 130 20 50 50 10 

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

Піднесення підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності військових 

частин, сприяння у забезпеченні їх пально-мастильними матеріалами, запасними частинами 

для автомобільної техніки, інструментами для ремонту техніки, придбання будівельних 

матеріалів, покращення житлових умов військовослужбовців строкової служби, 

налагодження ефективного співробітництва, військово-патріотичного виховання молоді та її 

підготовки до виконання військового обов'язку.  

 

7.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координація та контроль за виконанням Програми покладається на фінансове 

управління, відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами Бережанської міської ради та командування військових частин.  

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється відповідно до законодавства. 

Виконавці Програми щороку до 20 липня та до 20 січня надають до міської ради 

інформацію про виконання заходів Програми. 

 

Секретар міської ради         П.В. ГОНЧАР 



 

6. Напрями діяльності та заходи Програму надання шефської допомоги військовим частинам А - 3200, А - 1461 Збройних Сил 

України  на 2019 -2020  роки.  

 

№ 

з/п 

Перелік 

заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансуван-ня, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Придбання будівельних 

матеріалів, інструментів, 

засобів захисту, зв’язку, 

пально-мастильних 

матеріалів, запасних частин 

до автомобільної техніки,  

резервних джерел 

електроживлення,  

електрообладнання 

 

2019 

рік 

Бережанська міська 

рада, військові 

частини Збройних 

Сил України  

 

А-1461,  

 

 

А-3200  

 

Бережанський ОМВК 

 

Міський 

бюджет 

130 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

30 

Поповнення матеріальних 

засобів, пально-мастильних 

матеріалів, запасних частин для 

автомобільної техніки та 

інструментів водія 

Придбання будівельних 

матеріалів для здійснення заходів 

поточного ремонту 

адміністративних будівель, 

житлових приміщень 

військовослужбовців строкової 

служби, ангарів зберігання 

військової техніки. 

 

 

Секретар міської ради             П.В. ГОНЧАР 
 



 

2018_968_Надати гр. Колодійчуку Володимиру Любомировичу, 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 498 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Манастирського, 15 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2019 року. 

2018_969_Затвердити Робочий проект об’єкта будівництва «Реконструкція спортивного майданчика 

під футбольне поле із штучним покриттям по вул. І.Франка, 8 в м. Бережани 

Тернопільської області» кошторисною вартістю 1498675,00 грн. (один мільйон 

чотириста дев’яносто вісім тисяч шістсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.).  

2018_970_Зобов’язати фінансове управління Бережанської міської ради спільно із відділом освіти, 

молоді та спорту Бережанської міської ради до 20.01.2019 року, визначити потребу в 

коштах на співфінансування діяльності Посухівської філії Потуторського НВК «ЗНЗ І-

ІІІ ступенів-ДНЗ» Бережанської районної ради до завершення 2018-2019 навчального 

року та підготовити для укладення договір про міжбюджетний трансфер.  

2. Зобов’язати відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради до 15.04.2019 

року підготовити та подати на розгляд сесії Бережанської міської ради пропозиції 

щодо забезпечення безперебійного та безперешкодного доступу до освітніх послуг на 

території Посухівської територіальної громади. 


