
2018_246_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

«Поточний ремонт адмінбудинку Бережанської міської ради» загальною 

кошторисної вартістю 167,968 тис. грн. (сто шістдесят сім тисяч дев’ятсот 

шістдесят вісім гривень). 

2018_247_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» на зняття з балансу та обслуговування одноповерхового, 

двохквартирного житлового будинку по вул. Твердохліба, 3 в м. Бережани. 

1. Зобов’язання щодо утримання та обслуговування одноповерхового, 

двохквартирного житлового будинку по вул. Твердохліба, 3 в м. Бережани 

покласти на Желізняк А.Я. (власник житлової квартири №1 та №2). 

2018_248_Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду міського 

бюджету. 

2. Визначити сектор економіки Бережанської міської ради уповноваженим 

місцевим органом щодо розгляду звернень підприємств, установ та 

організацій (заявників) та підготовки пропозицій для прийняття рішення 

про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету.  

3. Виконавчому комітету міської ради, сектору економіки та фінансовому 

управлінню міської ради здійснювати функції щодо використання коштів з 

резервного фонду міського бюджету в межах визначених повноважень. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

Порядок  

використання коштів резервного фонду міського бюджету 

 

I. Загальні положення 
1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів резервного фонду 

міського бюджету і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів 

резервного фонду бюджету та звітуванням про їх використання. 

2. Резервний фонд міського бюджету формується для здійснення 

непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли 

бути передбачені під час складання проекту бюджету. 

3. Резервний фонд міського бюджету не може перевищувати 1 відсотка 

обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. 

4. Резервний фонд міського бюджету встановлюється рішенням про міський 

бюджет загальною сумою без визначення головного розпорядника 

бюджетних коштів. 

5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду міського бюджету 

проводиться за рішенням виконавчого комітету Бережанської міської ради. 

 

II. Напрями та умови використання коштів з резервного  

фонду міського бюджету 
1. Кошти резервного фонду міського бюджету можуть використовуватися на 

здійснення: 

а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального характеру; 



а-1) заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних 

моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого 

перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну 

ситуацію техногенного та природного характеру або пом’якшення її 

можливих наслідків; 

б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного 

характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту 

міського бюджету м. Бережани, тобто на момент затвердження 

міського бюджету не було визначених актами Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

сесії та виконавчого комітету Бережанської міської ради підстав для 

проведення таких заходів. 

2. До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б" пункту 6 цього 

Порядку, не можуть бути віднесені: 

обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування; 

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми 

(функції), призначення на яку затверджено у міському бюджеті м. 

Бережани;  

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов’язаних з 

ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, 

пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та соціального характеру; 

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з будинків, 

пошкоджених під час проведення антитерористичної операції, 

аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації; 

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про 

надання такої допомоги прийнято Бережанської міською радою. 

3. За рахунок коштів резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися 

витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської 

заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо 

фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету 

не були проведені або були проведені частково, про що приймається 

відповідне рішення. 

4. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймається 

тільки в межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає 

чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду. 

5. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються на безповоротній основі 

або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення 

коштів з резервного фонду бюджету. 

Кошти із резервного фонду бюджету суб’єктам господарської діяльності 

недержавної форми власності або суб’єктам господарської діяльності, у 

статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 



відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише 

на умовах повернення. 

Умови повернення до відповідного бюджету коштів, виділених з 

резервного фонду бюджету, зокрема строки та поетапний графік, визначаються 

у договорі, укладеному між головним розпорядником бюджетних коштів та 

розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем. 

 

III. Подання та розгляд звернень про виділення коштів з  

резервного фонду бюджету 
1. Звернення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету 

подаються підприємствами, установами, організаціями (далі-заявники) до 

виконавчого комітету міської ради. 

2. У зверненні зазначається: 

напрям використання коштів резервного фонду бюджету; 

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити 

кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності); 

обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету, 

в тому числі на умовах повернення; 

підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету; 

інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених 

заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з 

резервного фонду не будуть виділені. 

3. До звернення обов’язково додаються: 

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету; 

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням 

виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

соціального характеру, та інших заходів; 

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у 

разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про 

причини не проведення страхування); 

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з 

резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру 

завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов’язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та соціального характеру, а також інших заходів. 

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за 

напрямами, передбаченими у підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, 

до звернення також обов’язково додаються: 

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих 

збитків, затверджені в установленому порядку; 

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних 

та інших невідкладних робіт. 



4. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету на цілі, 

передбачені у пункті 8 цього Порядку, до звернення додаються документи, 

що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної 

кредиторської заборгованості. 

5. Виконавчий комітет міської ради не пізніше ніж у триденний термін з дня 

отримання звернення дає доручення сектору економіки та фінансовому 

управлінню міської ради, для розгляду звернення та підготовки пропозицій 

для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету. 

До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші 

заінтересовані органи міської ради та місцеві органи виконавчої влади. 

У разі потреби виконавчий комітет міської ради дає доручення щодо 

підготовки експертних висновків стосовно звернення: 

відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради – 

щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру за їх рівнями; 

відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради – щодо технічних рішень та вартісних 

показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які 

планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду бюджету; 

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в 

абзацах третьому - четвертому цього пункту, у десятиденний термін 

після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки 

сектору економіки Бережанської міської ради та фінансовому 

управлінню Бережанської міської ради. 

6. Фінансове управління міської ради розглядає звернення та додані до нього 

матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного 

фонду бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок 

інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду 

бюджету та надсилає їх у тижневий термін сектору економіки міської ради. 

7. Сектор економіки міської ради за результатами розгляду звернення та з 

урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у 

пункті 16 цього Порядку, та пропозицій фінансового управління міської 

ради робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з 

резервного фонду бюджету, правильності поданих розрахунків та 

можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету. 

8. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6-9 та 10 

цього Порядку, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, 

зазначеним у пунктах 12 і 13 цього Порядку, відповідальний виконавець, 

визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції 

для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету, 

повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши 

причини їх повернення, та доповідає про це виконавчому комітету 

Бережанської міської ради. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-п#_blank
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-п#n19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-п#n35
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-п#n42
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-п#n50


У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду 

бюджету відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, 

затвердженого в бюджеті для резервного фонду, сектор економіки міської ради 

невідкладно повідомляє про це виконавчий комітет міської ради та фінансове 

управління Бережанської міської ради. 

 

ІV. Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів 

 з резервного фонду бюджету 
1. Сектор економіки Бережанської міської ради є відповідальним за 

підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету. 

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного 

фонду бюджету сектор економіки міської ради готує відповідний 

проект рішення, в якому повинно бути визначено: 

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з 

резервного фонду бюджету; 

напрям використання коштів з резервного фонду бюджету; 

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду бюджету; 

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету. 

2. Сектор економіки міської ради погоджує проект рішення про виділення 

коштів з резервного фонду бюджету з фінансовим управлінням 

Бережанської міської ради і подає його в установленому порядку на 

розгляд виконавчому комітету міської ради. 

У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам економіки та 

територіям) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету сектором економіки міської ради готується і подається на розгляд 

виконавчого комітету Бережанської міської ради на підставі прогнозних 

розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому 

передбачається виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету, з 

наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в 

установленому порядку. 

3. Виконавчий комітет Бережанської міської ради приймає рішення про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету виключно за наявності 

висновків сектору економіки Бережанської міської ради та фінансового 

управління Бережанської міської ради. 

4. У разі потреби виконавчий комітет Бережанської міської ради може 

скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення 

про виділення коштів з резервного фонду бюджету. 

 

V. Виділення коштів з резервного фонду бюджету, 

 ведення обліку та звітності 
1. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету: 

а) головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін 

повідомляє фінансовому управлінню Бережанської міської ради коди 



тимчасової класифікації видатків та кредитування міського бюджету 

та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням; 

б) фінансове управління Бережанської міської ради під час визначення 

бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею 

код програмної та функціональної класифікації видатків і 

кредитування міського бюджету відповідно до напряму використання 

коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним 

рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису 

бюджету. 

2. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про 

внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів 

асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів. 

3. Управління Державної Казначейської Служби України у Бережанському 

районі після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в 

установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду бюджету 

провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних 

коштів, якому виділено кошти з резервного фонду бюджету, переліку 

невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, або інших 

заходів, погодженого з сектором економіки Бережанської міської ради та 

фінансовим управлінням Бережанської міської ради, а у разі потреби – 

відділом житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради та копії договору про повернення до відповідного 

бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах 

повернення, укладеного між головним розпорядником бюджетних коштів 

та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем. 

4. Сектор економіки міської ради веде реєстр та проводить моніторинг 

прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету і 

щомісяця інформує виконавчий комітет міської ради про витрачання 

коштів резервного фонду місцевого бюджету. 

5. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з 

резервного фонду бюджету, щомісячно не пізніше 15 числа місяця, що 

настає за звітним періодом подають сектору економіки Бережанської 

міської ради, фінансовому управлінню Бережанської міської ради та 

управлінню Державної Казначейської Служби України у Бережанському 

районі звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт 

або інших заходів, погодженим відповідно до пункту 25 цього Порядку, а у 

разі виділення коштів резервного фонду бюджету на умовах повернення – 

також інформацію про їх повернення до місцевого бюджету. 

У разі невикористання коштів резервного фонду місцевого бюджету – 

обґрунтовані причини невикористання. 

За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів 

резервного фонду міського бюджету на рахунках головних розпорядників 

бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) сектор економіки 



міської ради у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на 

розгляд виконавчому комітету міської ради проект рішення щодо 

зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних 

видатків з резервного фонду бюджету. 

6. Управління Державної Казначейської Служби України у Бережанському 

районі: 

- щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, 

надає інформацію сектору економіки Бережанської міської ради щодо 

залишків коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних 

розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у 

розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних 

програм з резервного фонду бюджету. 

- готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду 

міського бюджету і подає його сектору економіки Бережанської 

міської ради, фінансовому управлінню Бережанської міської ради, 

виконавчому комітету Бережанської міської ради не пізніше 25 числа 

місяця, що настає за звітним. 

6.1. Додатково кошти з резервного фонду міського бюджету для 

продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови 

використання головним розпорядником раніше виділених коштів з 

резервного фонду місцевого бюджету та подання сектору 

Бережанської міської ради, фінансовому управлінню Бережанської 

міської ради звіту про їх цільове використання, крім випадків 

додаткового виділення коштів з резервного фонду бюджету для 

продовження робіт (заходів), пов’язаних з ліквідацією надзвичайних 

ситуацій державного рівня та їх наслідків. 

7. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду 

міського бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку. 

У разі виявлення за результатами проведення ревізій фактів нецільового 

використання коштів резервного фонду міського бюджету та неповернення їх 

до відповідного бюджету управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Тернопільській області порушують перед управлінням Державної 

казначейської служби у Бережанському районі питання про зупинення операцій 

з коштами резервного фонду бюджету та інформують про це головного 

розпорядника бюджетних коштів, сектор економіки Бережанської міської ради 

та фінансове управління Бережанської міської ради. 

На підставі актів ревізій, складених відповідно до законодавства, сектор 

економіки Бережанської міської ради готує та подає в установленому порядку 

на розгляд виконавчого комітету Бережанської міської ради проект рішення 

щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу 

зазначених видатків з резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені 

не за цільовим призначенням. 

За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з 

резервного фонду бюджету сектор економіки Бережанської міської ради 



повідомляє про це управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Тернопільській області, яке виявило факт нецільового використання коштів. 

Управління Державної Казначейської Служби України у Бережанському 

районі щомісяця надає інформацію про повернення коштів, виділених з 

резервного фонду міського бюджету на умовах повернення, до сектору 

економіки Бережанської міської ради та фінансовому управлінню Бережанської 

міської ради. 

2018_249_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Бережанської 

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

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

Бережани по вул. С. Бандери, 2. 

1.1. Зареєструвати право власності за територіальною громадою м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на земельну ділянку за кадастровим 

номером 6120410100 04 005 0561 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Бережани по вул. С. Бандери, 2. 

1.2. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 04 

005 0561 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

в м. Бережани по вул. С. Бандери, 2 в постійне користування відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

2. Скасувати рішення сесії №722 від 22.09.2017 року «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення права комунальної 

власності». 

2018_250_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у комунальну власність 

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

ділянки площею 1691 кв. м. для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти «Центру дитячої та юнацької творчості» в м. Бережани за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 005 0563 в м. Бережани по вул. Крута, 4. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки.  

1.2.  Зареєструвати право власності за територіальною громадою м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на земельну ділянку за кадастровим 

номером 6120410100 04 005 0563 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Бережани по вул. Крута, 4. 

1.3. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 04 

005 0563 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

в м. Бережани по вул. Крута, 4 в постійне користування відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради. 

2. Скасувати пункт 4 рішення сесії №772 від 30.11.2017 року «Про 

затвердження проектів із землеустрою та передачу у власність та оренду 

земельних ділянок». 



2018_251_Заяву ТзОВ «Захід Авто Центр» від 05.04.2018року - прийняти до відома. 

1. Погодити спосіб  відшкодування збитків нанесених територіальній громаді 

м. Бережани, сіл Лісники та Рай в наслідок самовільного демонтування 

гаражів по вул. І. Франка, 2 в м. Бережани, які є об’єктом спільної 

комунальної власності територіальної  громади м. Бережани, сіл Лісники 

та Рай та комунальної власності  територіальних громад сіл Бережанського 

району, шляхом відбудови (відновлення) їх за кошти ТзОВ «Захід Авто 

Центр». 

2. Погодити спосіб відшкодування нанесених збитків із Бережанською 

районною радою, як представником територіальних громад сіл 

Бережанського району. 

3. Надати дозвіл міському голові на підписання трьох стороннього договору 

щодо відшкодування збитків нанесених територіальній громаді м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай в наслідок самовільного демонтування 

гаражів по вул. І. Франка, 2 в м. Бережани. 

2018_252_Створити постійну комісію з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів в колегіальних органах Бережанської міської ради. 

1. Затвердити персональний склад постійної комісії з питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів в колегіальних органах Бережанської 

міської ради, згідно додатку №1. 

2018_253_Надати дозвіл  відділу культури, туризму та релігій  Бережанської міської 

ради на списання літератури у кількості: 

- 113 (сто тринадцять) примірників на суму – 926,00 грн. (дев’ятсот 

двадцять шість гривень 00 копійок), як загублені читачами та 

отримання замість втрачених книг 113 (сто тринадцять) примірників 

літератури на суму – 2331,00 грн. (дві тисячі триста тридцять одна 

гривня 00 копійок); 

- 3122 (три тисячі сто двадцять два) примірники на суму – 10508,00 грн. 

(десять тисяч п’ятсот вісім гривень 00 копійок), як зношену; 

- 2112 (дві тисячі сто дванадцять) примірників на суму – 5826,00 грн. 

(п’ять тисяч вісімсот двадцять шість гривень 00 копійок), як зношену; 

- 96 (дев’яносто шість) примірників на суму – 741,00 (сімсот сорок одна 

гривня 00 копійок), як загублені читачами та отримання замість 

втрачених книг 96 (дев’яносто шість) примірників літератури на суму 

– 741,00 грн. (сімсот сорок одна гривня 00 копійок). 

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

списання літератури у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

2018_254_Надати гр. _____ Світлані Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. _____ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки  площею 15 кв. м. для влаштування сходової клітки та 

пандусу до  одноквартирного житлового будинку  з вбудованим магазином 

по вул. Руська, 4 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 



1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2019 року. 

2018_255_Відмовити гр. _____ Тарасу Васильовичу, жителю смт. Вишнівець, 

Збаразького району у наданні земельної ділянки для будівництва 

автогаражу по вул. Корольова в м. Бережани, у зв’язку з відсутністю 

вільних земельних ділянок. 

2018_256_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 608 від 25 травня 2017 року п. 1 

скасувати та викласти в такій редакції: 

«1. Надати ПрАТ «-Меркурій-» дозвіл на укладання договору суборенди 

земельної ділянки площею 0,2330 га з підприємцем Безкоровайним 

Василем Михайловичем на земельній ділянці за кадастровим номером 

6120410100040030065 по вул. Тернопільська, 19«а» в м. Бережани без 

зміни цільового призначення». 

2018_257_Анулювати результати земельних торгів з продажу права оренди земельної 

ділянки  несільськогосподарського призначення площею 0,09 га по вул. 

Привокзальна в м. Бережани за кадастровим номером 

6120410100:04:012:0076 (цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі), які відбулися 15.03.2018 року, у зв’язку 

з несплатою переможцем в установлений строк належної суми за 

придбаний лот. 

2. Провести повторні торги по даній земельній ділянці. 

2.1. Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, в розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, (287388,0 грн.) та становить 28738 грн. 80 коп. 

(двадцять вісім тисяч сімсот тридцять вісім гривня 80 коп.) без ПДВ. 

2.2. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

143,70 гривень 

2.3. Встановити термін оренди 5 років. 

2.4. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону). 

2.5. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про 

проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

2.6. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. бути представником 

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 

торгів та укласти договір оренди земельної ділянки в день проведення 

земельних торгів. 

2018_258_Продовжити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Надії Петрівні, жительці 

м. Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 600 кв. м. для 

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

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 



2018_259_Продовжити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Галині Любомирівні, 

жительці с. Лісники, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 2316 кв. 

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

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_260_Продовжити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Миколі Павловичу, 

жителю м. Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 600 кв. 

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

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_261_Продовжити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Василю Романовичу, 

жителю м. Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 600 кв. 

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

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2018_262_Продовжити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Ганні Василівні, 

жительці м. Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 262 

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

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2018_263_Погодити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Івану Ізидоровичу, жителю 

м. Бережани, вул. _____надання в оренду земельної ділянки площею 1000 

кв. м. для ведення городництва в урочищі «За Мікроном». 

2018_264_Погодити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Юрію Остаповичу, жителю 

м. Бережани, вул. _____ надання в оренду земельної ділянки площею 1000 

кв. м. для ведення городництва в урочищі «За Мікроном». 

2018_265_Відмовити гр. _____ Андрію Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ в 

продовженні оренди земельної ділянки площею 360 кв. м. для ведення 

городництва по вул. Цегельна у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

відводиться в оренду ВАТ « Цегельний завод» «Керамік» 

2018_266_Надати терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Стефанії Михайлівні, жительці 

м. Бережани, вул. _____ в оренду земельну ділянку площею 751 кв. м. для 

ведення городництва по вул. Золочівська. 

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_267_Продовжити терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Людмилі Тарасівні, 

жительці с. Конюхи, Козівського району оренду земельної ділянки площею 

21 кв. м. для обслуговування металічного автогаражу в м. Бережани по вул. 

Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2018_268_Надати терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Ігорю Івановичу, жителю м. 

Бережани, вул. _____ в оренду земельну ділянку площею 600 кв. м. для 

ведення городництва по вул. Січових Стрільців ( біля «Санза ТОП») в м. 

Бережани 

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_269_Надати терміном до 01.04.2019 року гр. _____ Надії Любомирівні, жительці 

м. Бережани, вул. _____4 в оренду земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

встановлення металічного автогаражу в м. Бережани по вул. Героїв 

Майдану. 

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_270_Надати гр. _____ Любові Романівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 941 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Цегельна, 25 

в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2018 року. 

2018_271_Надати гр. _____ Володимирі Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

_____ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 700 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Топольна, 11в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2018 року. 

2018_272_Надати гр. _____ Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 28 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 5 по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2018 року. 

2018_273_Припинити товариству з додатковою відповідальністю «Бережаниавтотранс» 

право оренди земельної ділянки площею 3800 кв. м. наданої для 

розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства по вул. Привокзальна, 22 в м. Бережани у 

зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомості (кіоску) та добровільною 

відмовою. 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 16.03.2016 року та 

зняти з реєстрації. 

2018_274_Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Христина» дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 3800 кв. м для обслуговування придбаного 

об’єкту нерухомості (кіоску по вул. Привокзальна, 22 в м. Бережани). 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2018 року. 

2018_275_Надати гр. _____ Ганні Петрівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 793 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Мечнікова, 

11 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2018 року. 

2018_276_Надати гр. _____ Івану Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ та 

гр. _____ Володимиру Зеноновичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Січових 

Стрільців, 28 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2018 року. 

2018_277_Надати гр. _____ Івану Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 145 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Січових Стрільців в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2018 року. 

2018_278_Надати гр. _____ Володимиру Васильовичу, жителю с. Рай, вул. _____ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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



земельної ділянки № 6 в садовому товаристві «Зірка», площею 540 кв. м., 

для ведення садівництва по вул. Калинова в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2018 року. 

2018_279_Продовжити терміном до 01.04.2023 року гр. _____ Оксані Павлівні, 

жительці м. Бережани, вул. _____ сервітутне користування умовної частки 

земельної ділянки площею 19,80 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення магазину «Версаль» по вул. Вірменська, 7/2 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.05.2018 року. 

2018_280_Продовжити терміном до 01.04.2023 року гр. _____ Олегу Васильовичу, 

жителю м. Бережани, вул. _____ сервітутне користування умовної частки 

земельної ділянки площею 51,0 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення по пл. Ринок, 6 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.05.2018 року. 

2018_281_Продовжити терміном до 01.04.2023 року гр. _____ Івану Федоровичу, 

жителю м. Бережани, вул. _____ сервітутне користування умовної частки 

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

приміщення магазину «Добриня» по вул. Чорновола, 7 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.05.2018 року. 

2018_282_Продовжити терміном до 01.04.2023 року гр. _____ Володимиру Івановичу, 

жителю м. Бережани, вул. _____ сервітутне користування умовної частки 

земельної ділянки площею 14,0 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення магазину «Жук» по вул. Руська, 6 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.05.2018 року. 

2018_283_Продовжити терміном до 01.04.2023 року МПП «Посів» сервітутне 

користування умовної частки земельної ділянки площею 38,40 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення, магазину «АВС» по вул. 

Чорновола,6 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.05.2018 року. 



2018_284_Внести зміни в персональний склад адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті міської ради : 

1. Виключити з складу адміністративної комісії  секретаря комісії Дзюб 

Ю.Г., спеціаліста 1 категорії юридичного відділу міської ради, у 

зв’язку з перебуванням у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. 

2. Включити в  склад адміністративної комісії Щербань М.М. головного 

спеціаліста юридичного відділу міської ради, із виконанням 

повноважень секретаря адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті міської ради. 

2018_285_Присвоїти адресу Гідротехнічним спорудам на вул. Набережна в м. 

Бережани, а саме:  

-  став Бережани №1, інвентарний номер 103 – вул. Набережна, 4 «Ж», 

м. Бережани. 

-  верховина, інвентарний номер 124 – вул. Набережна, 4 «З», м. 

Бережани. 

-  водонапуск, інвентарний номер 125 – вул. Набережна, 4 «І», м. 

Бережани. 

-  збір. канал, інвентарний номер 126 – вул. Набережна, 4 «Й», м. 

Бережани. 

-  контурна дамба, інвентарний номер 127 – вул. Набережна, 4 «К», м. 

Бережани. 

-  роздільна дамба, інвентарний номер 128 – вул. Набережна, 4 «Л», м. 

Бережани. 

-  водоспуск, інвентарний номер 129 – вул. Набережна, 4 «М», м. 

Бережани. 

-  перен. участок, інвентарний номер 130 – вул. Набережна, 4 «Н», м. 

Бережани. 

-  щитовий водозбір, інвентарний номер 131 – вул. Набережна, 4 «О», м. 

Бережани. 

-  відводний канал, інвентарний номер 132 – вул. Набережна, 4 «П», м. 

Бережани. 

-  рибовловлювач, інвентарний номер 133 – вул. Набережна, 4 «Р», м. 

Бережани. 

-  препускний трубопровід, інвентарний номер 134 – вул. Набережна, 4 

«С», м. Бережани. 

-  збірний канал, інвентарний номер 136 – вул. Набережна, 4 «Т», м. 

Бережани. 

2018_286_Надати дозвіл гр. _____ Андрію Михайловичу на виготовлення детального 

плану території для будівництва індивідуального гаража на земельній 

ділянці загальною площею 0,0026 га по вул. Цегельна, 32 в м. Бережани. 

2018_287_Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

виготовлення детального плану території для будівництва та 

обслуговування виробничих та складських приміщень на земельній ділянці 

загальною площею 0,0766 га по вул. Шевченка, 55 в м. Бережани. 



2018_288_Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

виготовлення детального плану території для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельній ділянці 

загальною площею 0,1129 га по вул. Набережна в м. Бережани. 

2018_289_Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

виготовлення детального плану території для влаштування автостоянки та 

автомагазину на земельній ділянці загальною площею 0,06 га по вул. 

Тернопільська в м. Бережани. 

2018_290_Звільнити в 50% розмірі, з 01.05.2018 року до 01.06.2018 року _____ Наталію 

Анатоліївну, жительку м. Бережани, вул. _____, від плати за харчування її 

дочки _____ Олександри Андріївни, 26.07.2009 року народження, в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. 

2018_291-300_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.\ 

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 _____ Ігор Михайлович м. Бережани, вул. _____  

2. _____ Юрій Іванович м. Бережани, вул. _____  

3. _____ Марта Русланівна м. Бережани, вул. _____  

4. _____ Ігор Володимирович с. Котів, Бережанського району  

5. _____ Олег Миколайович с. Посухів, Бережанського району  

6. 
_____ Володимир 

Ярославович 
с. Пліхів, Бережанського району  

7. _____ Ігор Йосипович м. Бережани, вул. _____  

8. _____  Тарас  Богданович м. Бережани, вул. _____  

9. _____ Андрій Григорович 
с. Волощина, Бережанського 

району 
 

10. _____ Іван Богданович м. Бережани, вул. _____  

2018_301_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 03 001 0274 гр. _____ Ярославі 

Йосифівні по вул. Польова, 24 в с. Рай.  

1. Передати гр. _____ Ярославі Йосифівні, жительці с. Рай, вул. _____ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Польова, 24 в с. Рай. 



2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Ярославі Йосифівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_302_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 4176 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

03 001 0275 гр. _____ Ярославі Йосифівні в с. Рай.  

1. Передати гр. _____в Ярославі Йосифівні, жительці с. Рай, вул. _____ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 4176 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Ярославі Йосифівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_303_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

03 001 0276 гр. _____ Ярославі Йосифівні в с. Рай.  

1. Передати гр. _____ Ярославі Йосифівні, жительці с. Рай, вул. _____ 

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

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Ярославі Йосифівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_304_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1032 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 03 002 0433 гр. _____ Марії Романівні 

по вул. Орлика, 16 в с. Рай.  

1. Передати гр. _____ Марії Романівні , жительці с. Рай, вул. _____ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1032 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Орлика, 16 в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Марії Романівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



2018_305_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 575 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 008 0439 гр. _____ Михайлу 

Петровичу по вул. Корнійчука, 4 в м. Бережани.  

1. Передати гр. _____ Михайлу Петровичу, жителю м. Бережани, вул. 

_____ безоплатно у власність земельну ділянку площею 575 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Корнійчука,4 в м. Бережани 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Михайлу Петровичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_306_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 607 кв. м. для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100 04 017 0424 гр. _____ 

Миколі Миколайовичу по вул. Шевченка в м. Бережани.  

1. Передати гр. _____ Миколі Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_____ безоплатно у власність земельну ділянку площею 607 кв. м. для 

індивідуального садівництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Миколі Миколайовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_307_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 849 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 009 0492 гр. _____ Ларисі Богданівні 

та гр. _____ Галині Богданівні по вул. _____ в м. Бережани.  

1. Передати гр. _____ Ларисі Богданівні та гр. _____ Галині Богданівні, 

жителям м. Бережани, вул. _____ безоплатно у спільну сумісну 

власність земельну ділянку площею 849 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

по вул. Сонячна, 9 в м. Бережани 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Ларисі Богданівні та гр. _____ Галині Богданівні виконувати 

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

Земельного кодексу України. 



2018_308_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3228 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення деревообробної майстерні - 

пилорами за кадастровим номером 6120410100 04 017 0412 гр. _____ 

Віталію Анатолійовичу по вул. Л.Українки, 14«з» в м. Бережани.  

1. Надати в оренду терміном до 01.04.2021 року гр. _____ Віталію 

Анатолійовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ земельну ділянку 

площею 3228 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення 

деревообробної майстерні по вул. Л.Українки, 14«з» в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2018_309_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 04 002 0101 гр. _____ 

Роману Васильовичу по вул. Тернопільська в м. Бережани.  

1. Передати гр. _____ Роману Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_____ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. 

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

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _____ Роману Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_310_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2347 кв. м. для ведення 

городництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100 04 002 0102 гр. _____ Роману 

Васильовичу по вул. Тернопільська в м. Бережани.  

1. Надати в оренду терміном до 01.04.2023 року гр. _____ Роману 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ земельну ділянку 

площею 2347 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Тернопільська. 

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

оцінки земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2018_311_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 41698 кв. м. для 

обслуговування нежитлових приміщень ПАТ «Українська енергетична 

група» за кадастровим номером 6120410100 04 001 0233 по вул. 

Золочівська, 4 в м. Бережани.  



1. Надати в оренду терміном до 01.04.2021 року ПАТ «Українська 

енергетична група», м. Київ, вул. Раскової, 19, земельну ділянку 

площею 41698 кв. м. для обслуговування нежитлових приміщень по 

вул. Золочівська, 4 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. (12086165,30 грн. - 3% =362584 грн. в рік) 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2018_312_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2455 кв. м. для 

обслуговування нежитлових приміщень ПАТ «Українська енергетична 

група» за кадастровим номером 6120410100 04 001 0234 по вул. 

Золочівська, 4 в м. Бережани.  

1. Надати в оренду терміном до 01.04.2021 року ПАТ « Українська 

енергетична група» м. Київ, вул. Раскової, 19 земельну ділянку 

площею 41698 кв. м. для обслуговування нежитлових приміщень по 

вул. Золочівська, 4 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. (711581,75 грн. - 3% =21347 грн. в рік) 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2018_313_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. _____ Ользі 

Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _____ земельної ділянки площею 

24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 9 по вул. Тепла, 

23 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

2. Надати у власність гр. _____ Ользі Михайлівні, жительці м. Бережани, 

вул. _____ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 9 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, 

кадастровий номер 6120410100 04 011 0380, землі житлової та 

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

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2018_314_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. _____ Марії 

Іванівні, жительці м. Бережани, вул. _____ земельної ділянки площею 24 

кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 8 по вул. Тепла, 23 

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

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 



2. Надати у власність гр. _____ Марії Іванівні, жительці м. Бережани, 

вул. _____ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 8 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, 

кадастровий номер 6120410100 04 011 0383, землі житлової та 

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

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2018_315_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. _____ 

Валерію Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ земельної ділянки 

площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 37 по 

вул. Л.Українки, 16 «д» в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

2. Надати у власність гр. _____ Валерію Ярославовичу, жителю м. 

Бережани, вул. _____ земельну ділянку площею 26 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №37 по вул. Л.Українки, 

16 «д» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 017 0423, 

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

власність чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2018_316_Продовжити терміном до 01.04.2023 року гр. _____ Ірині Йосипівні, 

жительці м. Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 317 

кв. м. наданої для обслуговування торгового павільйону по вул. 

Гагаріна,12 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2. Зобов’язати орендаря укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки в термін до 15.05.2018року. 

2018_317_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 838 від 25 січня 2018 року, п. 

1.2 скасувати та викласти в такій редакції: 

«1.2.  Надати в оренду терміном до 01.01.2021 року гр. _____ Ярославу 

Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ земельну ділянку площею 

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

Тепла, 23 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0373 

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

власність чи користування. 

2018_318_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Дружба - 23» м. Бережани, вул. 



Львівська, 23 земельної ділянки площею 1097 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Львівська, 23 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2. Надати ОСББ «Дружба - 23» м. Бережани, вул. Львівська, 23 в оренду 

терміном до 01.04.2028 року земельну ділянку площею 1097 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Львівська, 

23 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий 

номер 6120410100 04 004 0198 землі житлової та громадської 

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

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

оцінки земельної ділянки 

4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2018_319_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. _____ Олегу 

Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. _____ земельної ділянки 

площею 31 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. 

Лепких в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

2. Надати у власність гр. _____ Олегу Володимировичу, жителю м. 

Бережани, вул. _____ земельну ділянку площею 31 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Лепких в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних 

гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 005 0572, землі житлової 

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

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2018_320_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

№234 «Поточний ремонт (водовідведення) вулиці Польова в с. Рай 

Бережанської міської ради» загальною кошторисної вартістю 84,847 тис. 

грн. (вісімдесят чотири тисячі вісімсот сорок сім гривень). 

2018_321_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт механізмами по очистці 

водовідвідного каналу по вул.. Б. Хмельницького м. Бережани 

Тернопільська обл..» загальною кошторисної вартістю 90,436 тис. грн. 

(дев’яносто тисяч чотириста тридцять шість гривень). 

2018_322_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва  

№233 «Поточний ремонт тротуару по вул.. Січових Стрільців в м. 



Бережани» загальною кошторисної вартістю 157,758 тис. грн. (сто 

п’ятдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень). 

2018_323_Звільнити в 2018 році землі військових формувань, які перебувають в 

підпорядкуванні Міністерства оборони України, і використовуються для 

обслуговування військової частини А-1461 та військової частини А-3200 

(крім земель, які знаходяться під житловим фондом та для комерційного 

використання) від сплати земельного податку. 

2018_324_Внести зміни в Рішення №646 від 29 червня 2017 року шляхом скасування 

пунктів 14-25 даного Рішення. 

1. Заяви громадян зазначених у скасованих пунктах розглянути на черговій 

сесії Бережанської міської ради. 

2018_325_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2018 рік в 

сумі  316,035 тис. грн. за рахунок: 
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

316,035 тис. грн. 

2. Збільшити  обсяг  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 

рік на 171,2 тис. грн. 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 171,2 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці 91,97 тис. грн. 
 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

91,97 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату   20,23тис. грн. 
 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

20,23  тис. грн. 

  поточні видатки   59,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

  59,0 тис. грн. 

3. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік 

563,91 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду 

станом на 01 січня 2018 року, в тому числі освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам  - 533,8 тис. грн.. 



3.1.  Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 20,11 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 20,11 тис. грн. 

 КПКВ 0116090 „ Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального господарства ” 

17,11 тис. грн. 

 КПКВ 0113240  „ Інші заклади та заходи ” 3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 „ Інші заходи    у сфері соціаль-

ного захисту і соціального забезпечення ” 

3,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 533,8 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 437,5 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 

437,5 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 96,3 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 

96,3 тис. грн. 

3.3. Фінансове управління  Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 10,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти 10,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719800  „ Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів ” 

10,0 тис. грн. 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету 

на 2018 рік: 
4.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 26,5тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 26,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113240  „ Інші заклади та заходи ” 11,5 тис. грн. 



 КПКВ 0113242 „ Інші заходи    у сфері соціаль-

ного  захисту і соціального забезпечення ” 

11,5 тис. грн. 

  поточні трансферти 15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113190  „ Соціальний захист ветеранів 

війни та праці ” 

15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113192 „ Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з  

інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість” 

15,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 26,5 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатти 26,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113190  „ Соціальний захист ветеранів 

війни та праці ” 

26,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113192 „ Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з  

інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість” 

26,5 тис. грн. 

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 14,645 тис.  грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 14,645 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

14,645 тис. грн. 

 КПКВ 0611161  „ Забезпечення діяльності  

інших закладів у сфері освіти ” 

   14,645 тис. грн. 

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік на 159,48 тис. грн. за рахунок : 
- субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

144,835 тис. грн. 

-  передачі коштів із загального фонду міського 

бюджету до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) 

14,645 тис. грн. 

5.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

159,48  тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 159,48  тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки 144,835 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

144,835 тис. грн. 



закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 
 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

14,645 тис. грн. 

 КПКВ 0611161  „ Забезпечення діяльності  

інших закладів у сфері освіти ” 

   14,645 тис. грн. 

6. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік 

3,6 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом 

на 01 січня 2018 року. 
6.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 3,6 тис. грн. 

 з них на:  

 КПКВ 0117690 „ Інша економічна діяльність ” 3,6 тис. грн. 

 КПКВ 0117693  „ Інші заходи пов’язані з еконо-

мічною діяльністю ”  

3,6 тис. грн. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 № 3  . 

10. 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 163,08 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 163,08 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 163,08 тис. грн. 

2018_326_Внести зміни в рішення №834 від 25 січня 2018 року «Про списання 

багатоквартирних житлових будинків з балансу Бережанського міського 

комунального підприємства «Господар»», а саме в пункті 1 рішення 

словосполучення «до 01.05.2018 року» замінити на словосполучення «до 

01.07.2018 року».  

2018_327_Затвердити Програму підтримки та розвитку патронажної служби в 

Бережанському районі на 2018-2021 роки.  

 

ПРОГРАМА 



підтримки та розвитку патронажної служби в Бережанському районі на 

2018-2021 роки 

 

1.Паспорт Програми 

1.  Ініціатор розроблення 

Програми 

Бережанська центральна районна комунальна 

лікарня   

2. 

 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Закон України “Про Товариство Червоного 

Хреста України”, Указ Президента України 

від 28 жовтня 1992 року №548/1992 “Про 

Товариство Червоного Хреста України”, 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації  від  07  серпня   2018 року 

№469-од “Про проект обласної програми 

підтримки та розвитку патронажної служби в 

Тернопільській області на 2018-2022 роки” 

3. Розробник Програми Бережанська центральна районна комунальна 

лікарня, комунальний заклад “Бережанський 

центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги” 

4. Співрозробники Програми Бережанська організація Товариства 

Червоного Хреста України 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Бережанська організація Товариства 

Червоного Хреста України 

6. Учасники Програми  Бережанська центральна районна комунальна 

лікарня, комунальний заклад “Бережанський 

центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги”, Бережанська 

організація Товариства Червоного Хреста 

України 

7. Терміни реалізації 

Програми 

2018 – 2021 роки    

1) етапи виконання 

Програми 

І етап – 2018-2019 роки 

ІІ етап – 2020-2021 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

міський бюджет 

 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього у тому 

числі 

262.0 тис.гривень 

1) кошти міського бюджету 242.0 тис.гривень 

2) кошти інших джерел 20,0 тис.гривень 



(благодійні кошти) 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Законом України “Про Товариство Червоного Хреста України”, Указом 

Президента України від 28 жовтня 1992 року №548/1992 “Про Товариство 

Червоного Хреста України” визначені особливості правового статусу та функції 

Товариства Червоного Хреста України (далі – Товариство), порядок його 

взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади, юридичними та 

фізичними особами. 

Вищезазначені нормативні документи визначають соціальну 

спрямованість і дають змогу організації Товариства покращити роботу з питань 

надання медико-соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам 

населення, допомоги потерпілим в результаті збройних конфліктів, навчанню 

населення елементарним правилам надання першої долікарської допомоги 

потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій, популяризації безоплатного 

донорства. 

Організація Товариства Червоного Хреста України – одна з громадських 

благодійних організацій, яка надає підтримку органам державної влади і 

органам місцевого самоврядування у розв’язанні важливих гуманітарних 

питань, коли вишукуються нові можливості поліпшення життя найбільш 

соціально незахищених верств населення. 

Патронажна служба Червоного Хреста, заснована в 1961 році, має на меті 

надавати безкоштовну медичну допомогу, здійснювати догляд та соціально-

побутове обслуговування самотніх непрацездатних громадян похилого віку, 

інвалідів, ветеранів війни та праці, а також проводити освітні та профілактичні 

програми серед населення. 

Медико-соціальна допомога одиноким громадянам похилого віку, 

інвалідам, репресованим, реабілітованим, учасникам бойових дій і учасникам 

війни, учасникам антитерористичної операції, дітям-інвалідам, дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з кризових категорій, 

малозахищеним багатодітним сім’ям і одиноким матерям та внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають у край важких умовах, здійснюється 

патронажними медичними і молодшими сестрами милосердя. 

Фінансування організації Товариства Червоного Хреста України частково 

здійснюється за рахунок бюджетних коштів, які безпосередньо 

перераховуються Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста 

України на бюджетний рахунок Головного управління Державної казначейської 

служби України в області. 

В районі надається допомога у медико-соціальній кімнаті Червоного 

Хреста. Обов’язки голови організації Червоного Хреста виконує особа на 

громадських засадах. 

Разом з тим, в останні роки на території України спостерігається значне 

збільшення транспортних, техногенних, природних катастроф та інших 

випадків, що загрожують життю та здоров’ю людини. Як свідчить досвід 

минулих років, для ліквідації наслідків потрібно надавати невідкладну 



допомогу в перші хвилини нещастя, тому в кабінеті при організації Товариства 

Червоного Хреста проводяться навчання населення з надання першої допомоги, 

а також навчання населення основ догляду за хворими на дому. Люди, які 

володіють знаннями з надання першої медичної допомоги, повинні бути на 

кожному підприємстві, в установі та організації, школі, у кожній родині, що 

забезпечуватиме збереження власного здоров’я, здоров’я працівників та 

оточуючих.  

Також, важлива роль при надзвичайних ситуаціях належить психологам і 

саме - підготовку цих спеціалістів з числа волонтерів передбачається 

здійснювати Товариством Червоного Хреста. 

У зв’язку із недостатнім фінансуванням патронажної служби за рахунок 

коштів державного бюджету та потребою у вирішенні актуальних проблем 

існує необхідність у залученні коштів районного і місцевих бюджетів для 

реалізації відповідних напрямків. 

 

3. Мета Програми 
Метою Програми є створення і підтримка патронажної служби району, 

зміцнення її потенціалу та створення відповідних організаційних, матеріальних 

умов для виконання своїх статутних обов’язків з надання допомоги 

малозахищеним верствам населення та її подальшого сталого розвитку.  

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямках розвитку міста. 

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування 

Програми 
Вирішення проблем передбачається здійснити шляхом реалізації 

комплексу заходів, узгоджених з ресурсним забезпеченням Програми, зокрема 

щодо: 

- удосконалення організаційно-координаційної діяльності організації 

Товариства Червоного Хреста України, створення міської організації Червоного 

Хреста України та надання медико-соціальних послуг патронажною службою 

найбільш уразливим верствам населення; 

- матеріально-технічного забезпечення патронажної служби; 

-агітаційно-пропагандистської діяльності та підвищення престижу 

Бережанської   організації   Товариства   Червоного   Хреста   України; 

- утримання та забезпечення діяльності патронажної служби; 

- матеріальної підтримки соціально незахищених верств населення. 

Для більш ефективної соціальної підтримки, надійного захисту прав та 

гідності малозахищених категорій населення необхідно об’єднати зусилля 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Програма буде реалізовуватись протягом 2018-2021 років в два етапи: 

І етап  - 2018-2019 роки; 

ІІ етап - 2020-2021 роки. 

Першочерговими на першому етапі виконання Програми є реалізація 

заходів з організації роботи центру та кабінетів для підготовки інструкторів 

першої медичної допомоги в екстремальних умовах, покращення 



медикаментозних ресурсів медико-соціальних центрів, кімнат, пунктів першої 

допомоги, забезпечення виплати заробітної плати працівникам та оплати 

комунальних послуг. 

Реалізацію міської Програми планується здійснити за рахунок коштів 

міського бюджету та благодійних пожертвувань. 

Загальний обсяг коштів, які передбачається спрямувати на виконання 

Програми, становить 262.0 тисяч гривень, з яких: 242,0 тисяч гривень – кошти 

районного бюджету та 20,0 тисяч гривень – кошти не бюджетних джерел. 

 

Ресурсне забезпечення програми розвитку патронажної служби в місті 

Бережани  на 2018-2022 роки 

      тисяч гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

 І етап II етап  

 

 
2018 рік 2019 рік 2021 рік 2022 рік  

 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

65.5 65.5 65.5 65.5 262,0 

міський бюджет 60.5 60.5 65.5 65.5 242,0 

кошти не бюджетних 

джерел 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Первинні органiзацiї Товариства, червонохреснi активісти, патронажні 

медичні i молодші сестри милосердя опікуються малозахищеними ветеранами 

та інвалідами різних категорій, учасниками війни та бойових дій, одинокими 

громадянами похилого віку, дiтьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, малозахищеними багатодітними сім’ями, одинокими 

матерями, приїжджими громадянами з інших регіонів. Значну підтримку 

вищезгадані категорії отримують в медико-соціальних центрах, медико-

соціальних кімнатах, лікарні i палатах Червоного Хреста, пунктах першої 

допомоги, патронажі на дому. 

Основні завдання програми: 

- зміцнити фінансовий стан  районної органiзацiй Товариства Червоного 

Хреста України; 

- систематично проводити професійні семінари, навчання голів 

первинних  органiзацiй Товариства Червоного Хреста України, працівників 

патронажної служби разом із сімейними лікарями; 

-  в органiзацiї Товариства створити консультативну базу даних, 

соціальний паспорт  про одиноких громадян похилого віку, iнвалiдiв, 

репресованих, реабілітованих, учасників бойових дій i учасників війни, дiтей-



iнвалiдiв, дiтей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

кризових категорій, малозахищених багатодітних сімей i одиноких матерів, 

одиноких громадян, які проживають в край  важких умовах, для визначення 

обсягу необхідної допомоги; 

-  удосконалення роботи з питань зміцнення патронажної служби 

Товариства, покращення медикаментозного забезпечення медико-соціальних 

центрів i кімнат Червоного Хреста, пунктів першої допомоги, а також сумок 

патронажних сестер для обслуговування на дому; 

- спільно з лiкувально-профiлактичними закладами здійснити відбір для 

оздоровлення в санаторіях, будинках відпочинку осіб з малозахищених 

категорій населення, особливо iнвалiдiв i дітей; 

-  забезпечити медико-соціальний центр, допомоги Червоного Хреста 

дезинфікуючими та гiгiєнiчними засобами; 

- покращити роботу з обслуговування пільгових категорій громадян та 

малозабезпечених осіб шляхом вручення їм гуманітарної допомоги, 

формування продуктових наборів, пакетів з  гігієнічними засобами; 

-  створити тематичні виставки художньо-прикладного мистецтва 

малозахищених громадян на базі закладів культури. 

Для виконання заходів  програми буде залучено 1 патронажно медичну та 

1 молодшу  сестер,  поновлено у необхідному асортименті медикаменти з 

метою своєчасного надання  першої допомоги 1,5 тис.  особам, які знаходяться 

на обслуговуванні в Товаристві,  окрім цього, буде проведено навчання 

інструкторів з надання першої допомоги. 

Для забезпечення виконання даних завдань періодично буде закуплятися  

за рахунок коштів районного бюджету необхідна кількість медикаментів для 

осіб, які  пербувають у край важких умовах. Крім цього буде забезпечено 

належну роботу центру та кабінету з надання першої допомоги, обладнання 

медико-соціального центру і кімнати необхідною методичною літературою. 

Отже, для більш ефективної соціальної підтримки малозахищених 

категорій населення необхідно об’єднати зусилля органiв виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, органiзацiї Товариства Червоного Хреста 

України задля зміцнення матеріальної бази Товариства з метою надійного 

захисту прав та гідності малозахищених громадян району. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Бережанська центральна районна комунальна лікарня. 

Виконавці Програми про проведену роботу інформують районну 

державну адміністрацію щороку до 10 січня упродовж терміну дії Програми. 

Бережанська центральна районна комунальна лікарня забезпечує подання 

узагальненої інформації про виконання Програми управлінню охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації щороку до 15 січня упродовж терміну дії 

Програми. 

 

 



 

Секретар міської ради      П.В.Гончар 

 


