
2018_70_Для підготовки договору «Про спільні зобов’язання по ремонту автомобільної 

дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, в межах 

Бережанської міської ради» створити робочу групу з числа представників 

Бережанської міської ради, Служби автомобільних доріг у Тернопільській 

області, депутатів Бережанської міської ради, громадськості міста в 

кількості 14 чоловік, персонально: 

- представники міської ради: 

- Музичка Володимир Ярославович – міський голова. 

- Адамович Петро Павлович – перший заступник міського голови. 

- Загнійна Ірина Василівна – начальник юридичного відділу міської 

ради. 

- представники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області: 

- Юлик Богдан Іванович – начальник Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області, за згодою. 

- Хемій Володимир Ігорович – перший заступник начальника Служби 

автомобільних доріг у Тернопільській області, за згодою. 

- Греськів Василь Іванович – начальник відділу проектно-кошторисної 

роботи та ціноутворення Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області, за згодою. 

- депутати Бережанської міської ради: 

- Валов Олег Володимирович; 

- Грабар Роман Михайлович; 

- Музичка Іванна Євгенівна; 

- Романишин Богданна Євгенівна; 

- Черкасова Валентина Георгіївна. 

- представники громадськості міста Бережани: 

- Сухарський Володимир Ярославович, за згодою. 

- Копина Надія Степанівна, за згодою. 

- Жеребецький Степан Володимирович, за згодою. 

1. В Договорі «Про спільні зобов’язання по ремонту автомобільної дороги М-

12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, в межах Бережанської 

міської ради» в обов’язковому порядку передбачити: 

- Зобов’язання Бережанської міської ради щодо фінансування заміни 

міських комунікацій. 

- Запропонувати Службі автомобільних доріг у Тернопільській області 

взяти зобов’язання, щодо здійснення капітального ремонту 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка, в межах Бережанської міської ради у 2018 році. 

2. Узгоджений проект договору «Про спільні зобов’язання по ремонту 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка, в межах Бережанської міської ради» подати на розгляд сесії 

міської ради 08.02.2018 року. 

3. У випадку не виконання пункту 3 даного рішення доручити постійній 

комісії міської ради з місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики та постійній комісії міської 
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ради з питань житлово-комунального господарства, містобудування, 

екології та надзвичайних ситуацій підготовити та винести на розгляд сесії 

міської ради 08.02.2018 року проект рішення «Про обмеження (заборону) 

руху транзитного вантажного транспорту через автомобільну дорогу М-12 - 

Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, в межах Бережанської 

міської ради у зв’язку з аварійним станом дорожнього покриття та загрозою 

життю для учасників руху. 
 

2018_71_Внести зміни в Розділ 4.  міської Програма проведення «Свята Зими» у м. 

Бережани, а саме:  

1. У пункті 1 цифру «13» (кошти на проведення заходу) замінити на «12». 

2. Словосполучення «до 04.02.2018 р» (дата виконання) замінити на «до 

11.02.2018 р». 

3. Розділ 4. Кошторис Програма проведення «Свята Зими» у м. Бережани 

(додаються) доповнити пунктом 4. 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

виконання 
Відповідальний 

Кошти на 

проведення 

заходу 

(тис. грн.) 

4 

Витрати на підключення до 

електромережі та оплата за 

використану електроенергію 

до 11.02.2018 

р. 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

1,0 

 

2018_72_Звільнити в 100% розмірі, з 01.02.2018 року до 01.06.2018 року, ______ 

Валентину Миколаївну, жительку м. Бережани, вул. ______ від плати за 

харчування її дочки ______ Ольги Дмитрівни, 10.06.2006 року народження 

в Бережанській гімназії ім. Б.Лепкого. 

 

2018_73_Внести зміни в рішення сесії міської ради №834 від 25 січня 2018 року, а саме 

підпункт 3 скасувати і викласти в такій редакції: 

«3. Після списання багатоквартирних будинків з балансу Бережанського 

міського комунального підприємства «Господар» в пункті 1 рішення 

сесії Бережанської міської ради від 23.12.2010 №44 «Про перерозподіл 

функцій  серед  виконавців житлово-комунальних послуг на території 

Бережанської міської ради» словосполучення «- з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій;» вилучити.» 

2018_74_Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік 

65,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 

01 січня 2018 року. 

 
    2. Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2018 

рік в сумі 65,0 тис. грн.  

 

1. Бережанська міська рада 
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 Збільшити асигнування на: 15,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

  поточні видатки 15,0 тис. грн. 
 КПКВ 0113180 „ Соціальний захист  ветеранів війни 

та праці ” 

15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113182 „ Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість ” 

15,0 тис. грн. 

2. Фінансове управління Бережанської міської ради 
 

 Збільшити асигнування на: 50,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

  поточні трансферти 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 „ Інші субвенції з місцевого бюджету 

” 

50,0 тис. грн. 

  

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

581,832 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом 

на 01 січня 2018 року . 

 

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

1152,286 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду 

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

бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих 

територій  в сумі  97,601 тис. грн..    

     5. Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік в сумі 1734,118 тис. грн.  
 

  

   1. Бережанська міська рада 
 

 Збільшити асигнування на: 
 

 з них на: 
 

  капітальні видатки 
 

 КПКВ 0117440 „ Утримання та розвиток 

транспортної інфраструктури ” 

1580,0 тис. грн. 

2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 154,118тис. грн. 

 з них на: 
 

  капітальні видатки 154,118 тис.грн. 
 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

154,118 тис. грн. 
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спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 
 

  

 
        6. 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. 

  

7. 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. 

 

         8. 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. 

 

9. 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 581,832 тис. грн. 

та збільшивши за спеціальним фондом на – 581,832 тис. грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 581,832 тис. грн.. 
     

Додаток № 1 

до рішення 

Бережанської 

міської ради 

"Про внесення 

змін до міського 

бюджету  на 2018 

рік"                                                                                   

від 08 лютого 

2018 року №   

Міжбюджетні трансферти  з міського бюджету  місцевим  бюджетам  на 2018 рік 

Стабілізаційна  
дотація  

Субвенції з міського бюджету 

Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду 
на: 
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    "Інша субвенція" 
 

    

    50000,0 згідно угоди     

    50000,0       

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку1 
 

Код 

програ

мної 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

місцево

го 

бюджет

у2 

Код 

тимчас

ової 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

функціо

нальної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

бюджету 

Найменування 

згідно з типовою 

відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Назва 

об’єктів 

відповідн

о  до 

проектно

- 

коштори

сної 

документ

ації тощо 

Разом 

видатків на 

поточний 

рік  

Змін

и(+,-

) 

Всьо

го 

010000

0 

     Бережанська міська рада   1580

000,0 

1580

000,0 

011000

0 

     Бережанська міська рада   1580

000,0 

1580

000,0 

011744

0 

7440 0456 Утримання та розвиток 

транспортної інфраструктури  

Капітальн

і видатки 

( ремонт 

доріг ) 

1580

000,0 

1580

000,0 

060000

0 

    Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 

  1541

18,0 

1541

18,0 

061000

0 

    Відділ освіти, молоді  і спорту 

Бережанської міської ради 

  1541

18,0 

1541

18,0 

061102

0 

1020 0921 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, 

колегіумами 

Капітальн

і видатки 

( 

капітальн

ий ремонт 

по 

впровадж

енню 

енергозбе

1541

18,0 

1541

18,0 
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рігаючих 

технологі

й із 

заміною 

віконних 

тадверних 

блоків 

Бережанс

ької ЗОШ 

І-ІІІ 

ступенів 

№ 3 по 

вул.Садов

а,5     ) 

      Всього   1734

118,0 

1734

118,0 

 

Додаток №3 

до рішення Бережанської міської ради 

"Про внесення змін до міського бюджету  на 2018 рік"                                                                

від  08 лютого 2018 р. №   

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

міського бюджету  у 2018 році 

 

Код 

програ

мної 

класи

фікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

місцев

ого 

бюдже

ту2 

Код 

тимчас

ової 

класи

фікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

місцев

ого 

бюдже

ту 

Код 

функціо

нальної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

бюджет

у 

Найменування 

згідно з типовою 

відомчою/типовою 

програмною3/тимчасо

вою класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

Найме

нуванн

я 

місцево

ї 

(регіон

альної) 

програ

ми 

Зага

льни

й 

фонд 

Спеці

альни

й 

фонд 

Разом 

загаль

ний 

та 

спеціа

льний 

фонди 

010000

0 

     Бережанська міська 

рада 

  15 

000,0 

  15 

000,0 

011000

0 

     Бережанська міська 

рада 

  15 

000,0 

  15 

000,0 

011318

0 

3180 1030 Соціальний захист  

ветеранів війни та праці 

  15 

000,0 

  15 

000,0 

011318

2 

3182 1030 Надання фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність 

Міська 

програм

а 

"Ветер

ан" на 

15 

000,0 

  15 

000,0 
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яких має соціальну 

спрямованість  

2016 - 

2020 

роки 

      ВСЬОГО   15 

000,0 

  15 

000,0 

 

2018_75_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між 

Бережанською міською радою та Бережанською районною радою 

відповідно до статті 1034 Бюджетного кодексу України на передачу медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 

затвердженому Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» 

(додається). 

2018_76_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Реконструкція Бережанського міського стадіону зі встановленням LED-

табло зовнішнього використання за адресою:Тернопільська область, 

Бережанський район, місто Бережани, вул. Івана Франка, 8» загальною 

кошторисної вартістю 353,762 тис. грн. (триста п’ятдесят три тисячі сімсот 

шістдесят дві гривні). 

2018_77_Затвердити проект договору «Про співпрацю» згідно додатку №1. 

1. Подати даний проект договору в Службу автомобільних доріг у 

Тернопільській області. 

2. Надати дозвіл міському голові на підписання даного договору «Про 

співпрацю», після узгодження істотних умов договору з Службою 

автомобільних доріг у Тернопільській області. 

 

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ  
 

м. Бережани, Тернопільська область                                      «____» ___________ 2018 року 

 

 СТОРОНА-1 – Бережанська міська рада, в особі  міського голови Музички 

Володимира Ярославовича,  який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

СТОРОНА-2 – Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, в 

особі начальника Юлик Богдана Івановича, який діє на підставі Положення, 

разом надалі іменовані «Сторони» на підставі рішення сесії міської ради № 846 

від 01.02.2018року, уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони зобов’язуються на умовах, визначених даним Договором, 

співпрацювати з метою забезпечення здійснення капітального ремонту 

автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам’янка, в межах Бережанської міської ради . 
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1.2. Сторона-1 бере на себе зобов’язання виділити кошти на капітальний 

ремонт, а Сторона-2 бере на себе зобов’язання в якості Замовника  забезпечити 

розроблення проектно-кошторисної документації та організацію капітального 

ремонту автомобільної дороги державного значення  М-12 Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам’янка, в межах Бережанської міської ради . 

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Сторона-1 зобов’язана: 

2.1.1. Виділити кошти з міського бюджету в сумі 5 000 000 (п’ять мільйонів) 

гривень на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення  М-

12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, в межах Бережанської 

міської ради . 

2.2. Сторона-2 зобов'язана: 

2.2.1. Здійснити в строк до 01 вересня 2018 року капітальний ремонт 

автомобільної дороги державного значення  М-12 Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам’янка, в межах Бережанської міської ради . 

2.2.2. Належно виконувати роботи із капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення  М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам’янка, в межах Бережанської міської ради . 

2.2.3. Надавати на вимогу Сторони-1 інформацію про хід виконання робіт із 

капітального ремонту автомобільної дороги державного значення  М-12 Стрий – 

Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, в межах Бережанської міської ради 

2.3. Сторони підтверджують, що: 

2.3.1. Вони наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю. 

2.3.2. Укладення Договору відповідає їх спільним інтересам. 

2.3.3. Волевиявлення щодо укладення та виконання Договору є вільним, 

усвідомленим та відповідає їх внутрішній волі. 

2.3.4. Умови Договору їм зрозумілі та відповідають реальній домовленості 

між ними. 

2.3.5. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на настання 

наслідків, які обумовлені ним. 

2.3.6. Договором зафіксовано всі істотні умови, необхідні для Договору 

даного виду. 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за 

даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором 

та чинним законодавством. 

3.2. При наявності поважних причин, що унеможливлюють своєчасне 

виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони письмово повідомляють 

одна одну про таке та, за взаємною згодою, продовжують терміни їх виконання. 

4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
4.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове 

невиконання взятих на себе за Договором обов'язків, якщо невиконання їх стало 

наслідком дії обставин непереборної сили (тобто форс-мажорних обставин). Під 

дією обставин непереборної сили розуміються обставини, дія яких визнана 

компетентними органами офіційно і, протидія яким не залежить від Сторін. 
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5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Даний Договір оформлений у двох  примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, для Сторони-1 та  Сторони-2. 

5.2. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту підписання його 

Сторонами та затвердження Рішенням сесії міської ради і діє до повного 

виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. 

5.3. Зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з моменту 

належного оформлення Сторонами відповідного Договору про внесення змін та 

доповнень до цього Договору. 

5.4. Даний Договір укладений на термін до 01 вересня 2018 року та/або до 

повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

Служба автомобільних доріг у 

Тернопільській області 

46001, м. Тернопіль,       

вул. О. Кульчицької, 8,          

р/р  

МФО                                                              

код 25887079                                                                

Начальник 

___________________ Юлик Б.І.   

Бережанська міська рада 

47500, Тернопільська обл., 

вул. Банкова, 3, м. Бережани 

р/р 

МФО 

код 04058491 

Голова 

_______________________ МузичкаВ.Я. 

 

2018_79_Передати основний засіб комп’ютер в зборі – балансовою вартістю 5947,00 грн., 

що перебуває на балансі Бережанської міської ради на баланс 

Бережанського міського комунального підприємства «Господар». 

1. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 

головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. забезпечити оформлення 

актів приймання-передачі відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

2018_80_Надати дозвіл на створення  органу самоорганізації населення та визначити 

його назву – вуличний комітет «Топольна». 

1. Визначити, що територією, в межах якої буде діяти  вуличний комітет 

«Топольна» є вулиці м. Бережани:  Топольна, Західна. 

2. Основними напрямами діяльності органу самоорганізації населення 

вуличного комітету «Топольна» є: 

3.1. Створення умов для участі мешканців вулиць у вирішенні питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

жителів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг. 
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3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 

території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих 

програм. 

3. Визначити, що  вуличний комітет «Топольна» матиме повноваження та 

умови їх здійснення, визначені у Законі України «Про органи 

самоорганізації населення». 

4. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню на офіційному веб-сайті 

Бережанської  міської ради. 

2018_81_Надати в оренду ТзОВ «Компанії «Еко-інвест» комунальне майно 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай частину 

нежитлового приміщення по пл. Ринок, 13 в м. Бережани, площею 4 кв. м. з 

01.03.2018 року по 01.02.2019 року. 

1. Розмір орендної плати встановити, виходячи із рішення сесії міської ради 

№525 від 27.03.2008 року, в розмірі 240 грн в рік за 1 кв. м. 

2. Юридичному відділу міської ради підготувати договір оренди 

комунального майна. 

 

2018_82_Внести зміни до Положення про відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради №53 від 25 грудня 

2015 року, а саме: підпункт 4 пункту 1 скасувати та викласти в новій 

редакції:  

«4. Юридична адреса відділу: 47501, Тернопільська область, м. Бережани, 

вул. Банкова, 3». 

1. У зв’язку з змінами зазначеними в пункті 1 даного рішення затвердити 

Положення  про відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради в новій редакції. 

2. Доручити начальнику  відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради провести державну реєстрацію Положення  про відділ 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради в новій редакції. 

2018_83_Внести зміни до Положення про фінансове управління Бережанської міської 

ради, затвердженого рішенням сесії міської ради №54 від 25 грудня 2015 

року, а саме: пункт 1.5. скасувати та викласти в новій редакції:  

«4. Юридична адреса: 47501, Тернопільська область, м. Бережани, вул. 

Банкова, 3». 

1. У зв’язку з змінами зазначеними в пункті 2 даного рішення затвердити 

Положення  про фінансове управління Бережанської міської ради в 

новій редакції. 

2. Доручити начальнику фінансового управління Бережанської міської 

ради провести державну реєстрацію Положення  про фінансове 

управління Бережанської міської ради в новій редакції. 

2018_84_Внести зміни до Положення про Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради, 

затвердженого рішенням сесії міської ради №480 від 26 січня 2017 року, а 

саме: пункт 18. скасувати та викласти в новій редакції:  
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«18. Юридична адреса: 47501, Тернопільська область, м. Бережани, вул. 

Банкова, 3. 

Фактична адреса: 47501, Тернопільська область, м. Бережани, пл. 

Ринок, 15». 

1. У зв’язку з змінами зазначеними в пункті 3 даного рішення затвердити 

Положення про Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Бережанської міської ради в новій 

редакції. 

2. Доручити директору Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської 

ради провести державну реєстрацію Положення про Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради в новій редакції. 

2018_85_Припинити з 01.03.2018року оренду комунального майна територіальної 

громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай - нежитлове приміщення площею 

14.1 кв. м.(XXXII – 6.9 кв. м., XXXI- 7.2.кв. м.)за адресою  м. Бережани, пл. 

Ринок, 15 за згодою сторін. 

1. Відмовити ФОП _____ Мирославі Ярославівні  у наданні оренди з правом 

викупу нежитлових  приміщень  площею 14.1 кв. м.(XXXII – 6.9 кв. м., 

XXXI- 7.2.кв.м.) за адресою  м. Бережани, _____, у зв’язку з не включенням 

даних приміщень у перелік об’єктів для приватизації шляхом викупу та 

відсутністю фактичної оренди даних приміщень. 

2. Надати в оренду ФОП _____ Мирославі Ярославівні нежитлове приміщення 

площею 14.1 кв. м.(XXXII – 6.9 кв. м., XXXI- 7.2.кв.м.) за адресою м. 

Бережани, _____ з 01.03.2018 р. по 01.02.2019 р. 

1. Розмір орендної плати встановити, виходячи із рішення сесії міської 

ради №525 від 27.03.2008 року, в розмірі 240 грн в рік за 1 кв. м. 

3. ФОП _____ Мирославі Ярославівні  до 01.12.2018року подати заяву в міську 

раду про намір приватизації шляхом викупу орендованих приміщень та 

надати документи, які  підтверджують здійснення поліпшень орендованих 

приміщень,  за згодою з орендодавцем, за рахунок власних коштів вартістю 

не менше 25 відсотків від ринкової вартості майна. 

2018_86_Визначити статус гуртожитку по вулиці Раївська, 60«А» в с. Рай Бережанської 

міської ради, що перебуває у комунальній власності територіальної громади 

м. Бережани , сіл Лісники та  Рай - залишити цілісний майновий комплекс у 

статусі «гуртожиток» та дозволити приватизацію житлових приміщень 

законними мешканцями. 

1. Виконавчому комітету міської ради розпочати процедуру приватизації 

житлових приміщень у гуртожитку по вулиці Раївська, 60 «А» в с. Рай 

Бережанської міської ради, згідно з чинного  законодавства України. 

2018_87_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

№181 «Поточний ремонт ДНЗ «Золотий ключик» в м. Бережани по вул.. 

Січових Стрільців, 28А» загальною кошторисної вартістю 39,593тис. грн. 

(тридцять дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто три гривні). 
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2018_89_Внести зміни до Програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 

громадян на території Бережанської міської ради Тернопільської області  на 

2017, 2018 та 2019 роки, затвердженого рішенням сесії міської ради №444 

від 23 грудня 2016 року, а саме: збільшити суму запланованих в Програмі 

коштів із 120 000 грн. на 640 000 грн.  

1.1. У зв’язку з змінами зазначеними в пункті 1 даного рішення затвердити 

Програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на 

території Бережанської міської ради Тернопільської області  на 2017, 

2018 та 2019 роки в новій редакції. 

Затверджено 

рішенням Бережанської міської ради  

від  ___.________  201__ року № ______ 

 

№  

ПРОГРАМА  

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 

Бережанської міської ради Тернопільської області  

на 2017- 2019 роки  

(у новій редакції) 

 

1. Паспорт програми із внесеними змінами 
1. Внести зміни до 

програми  сприяння 

поліції  у підвищенні 

рівня безпеки громадян 

на території 

Бережанської міської 

ради на 2017,2018,2019 

роки 

Бережанський відділ поліції  Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 

2. Ініціатор розроблення 

програми 

Бережанський відділ поліції  Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 
3. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 

2014 р. № 385 “Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року” 

4. Розробник програми Бережанський відділ поліції  Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 
5. Співрозробники 

програми 

Виконком Бережанської міської ради  

6. Відповідальний 

виконавець програми 

Бережанський відділ поліції  Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 
7. Учасники програми Бережанська міська рада, Бережанський відділ 

поліції  Головного управління Національної поліції 

в Тернопільській області, житлово-комунальні 
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підприємства та спілки власників багатоповерхових 

будинків 
8. Термін реалізації 

програми 

2017, 2018, 2019 роки 

8.1. Етапи виконання 

програми 

Поетапно – 2017, 2018, 2019 роки  

9. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

  Міський бюджет 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, 

у тому числі: 

640 000 гривень 

 

 

 

 

10.1. коштів міського  

 бюджету 

640 000 гривень 

 
10.2. коштів інших джерел - 

 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма 

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну 

поліцію» (далі – Закон), відповідно до якого є створено новий орган, здатний 

надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку 

із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 

законодавчих актів.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 730 

створено територіальний орган Національної поліції України – Головне 

управління Національної поліції в Тернопільській області.  

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові 

відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про 

здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного 

правоохоронного сервісу. 

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно  направити на 

вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб 

населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання 

поліцією покладених на неї завдань.  

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, 

пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні 

сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення 

такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню 

правових знань населенню міста, відчуття громадянами власної безпеки в районі 

проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності 

роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах 

поліції. 
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3. Мета і завдання програми 
Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності 

населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення 

умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, 

органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам 

публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту 

власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.   

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки 

громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, 

захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом 

фінансування з міського бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на 

стан правопорядку в місті, та потребують матеріально-технічного забезпечення. 

 

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

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 
4.1. Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки 

роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність 

вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 

злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, 

відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї 

роботи.  

4.2. Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з міського бюджету. Це дозволить протягом року 

підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості 

отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної 

безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в області.  
 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
                                                                                                                     (тис. гривень)                                                                                                                                                                     

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Усього витрат 
на виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього: 40 000 грн. 300 000 грн. 300 000 грн. 640 000 грн. 

у тому числі міський бюджет 40 000 грн. 300 000 грн. 300 000 грн. 640 000 грн. 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

5.1. Програмою передбачені заходи, спрямовані на: 

- запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні 

превентивної та профілактичної діяльності;  

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення; 
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- своєчасне припинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень;  

- усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що 

виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного 

правопорушення; 

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 

- забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, 

скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях; 

- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, 

які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних 

правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в 

ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я. 

5.2. У результаті виконання програми очікується: 

- зростання динаміки довіри населення до Бережанського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в  Тернопільській області; 

- посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання; 

- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою 

поліції під час виклику і первинного контакту на місці події; 

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про 

злочини, ефективності роботи з протидії злочинності; 

- зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.  
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6. Напрями діяльності та заходи програми із внесеними змінами 
№ 

з/п 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансу

вання 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансува

ння 

(тис. 

грн.) 

Очікуваний результат 

1. Підвищувати рівень інформованості мешканців 

населених пунктів Бережанського району про 

передбачені законодавством якісно нові 

взаємовідносини громадян та поліцейських, 

надавати роз’яснення щодо встановлених Законом 

поліцейських заходів. 

 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 

Без 

фінансу

вання 

 

 

------ 

Цілеспрямована 

співпраця 

з населенням області, 

підняття рівня 

правосвідомості, підняття 

рівня довіри населення до 

органів поліції 

2.  Формування позитивного іміджу про  Бережанський 

відділ поліції  Головного управління Національної 

поліції в Тернопільській області шляхом випуску 

соціальної реклами у вигляді інформаційних 

буклетів, брошур, виготовлення та розміщення 

рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 

Кошти 

міського 

бюджет

у 

5000 грн. 

Забезпечення обізнаності 

населення про здійснені 

законодавчі зміни щодо 

можливості отримання 

якісного правоохоронного 

сервісу. 

3. Покращення на вулицях, площах, у парках, скверах, 

вокзалах, інших публічних місцях міста найбільш 

ймовірних щодо вчинення правопорушень відео 

спостереження шляхом кращого освітлення, 

забезпечення з’єднання їх в онлайн-відеорежимі з 

черговою частиною Бережанського ВП ГУНП. 

Придбання засобів відеоспостереження,зберігання 

та передачі інформації. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 

Міська рада житлово-

комунальні підприємства 

Кошти 

міського 

бюджет

у 

185 000 

грн. 

Покращання стану реагування 

на повідомлення громадян про 

скоєні правопорушення та їх 

розкриття 
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4. Встановлення системи нічного відео контролю на 
межах міста та вулично-дорожній мережі. 

Придбання програмно-апаратних комплексів для 

зняття та зберігання інформації у віддалених 

місцях. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 

Кошти 

міського 

бюджет

у 

200 000 

грн. 

Підвищення безпеки громадян, 
які беруть участь у дорожньому 

русі, покращання стану 

реагування на повідомлення    

громадян про скоєні 

правопорушення та їх розкриття 
5. З метою контролю за роботою поліцейських, в тому 

числі з боку органів місцевого самоврядування та 

громадськості, обладнання службових автомобілів 

поліції відеореєстраторами та системою GPRS. 

 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 

Кошти 

міського 

бюджет

у 

10 000                    

грн. 

Забезпечення рівня 

задоволеності фізичних осіб 

роботою поліції під час 

виклику і первинного 

контакту на місці події. 

6. Організація та здійснення спільних виїздів 

керівництва Бережанський відділ поліції  Головного 

управління Національної поліції в Тернопільській 

області та представників міської ради  для зустрічі з 

колективами підприємств, установ, організацій, 

здійснення особистого прийому громадян, 

комплексного вирішення порушених громадянами 

питань, пов’язаних з діяльністю поліції та інших 

держаних органів на місцях. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 

Бережанська міська рада 

Без 

фінансу

вання 

 

 

------ 

Підвищення рівня роботи 

поліції та органів державної 

влади при наданні послуг 

населенню 

7. Спрямовувати зусилля на припинення незаконного 

обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення 

кримінальних правопорушень з їх застосуванням. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 

Без 

фінансу

вання 

------ 

Профілактика скоєння 

злочинів з використанням 

вогнепальної зброї 

8. Спільно з органами самоврядування визначити 

перелік осіб, в розрізі міста Бережани, які не здатні 

через стан здоров’я, вік або інші обставини 

повідомити інформацію про себе у разі виникнення 

необхідності звернутися про допомогу. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський ВП ГУНП в 

Тернопільській області, 

Міська рада, житлово-

комунальні підприємства 

та спілки власників 

багатоповерхових 

будинків 

Без 

фінансу

вання 

------- 
Підвищення безпеки 

незахищених верств населення 
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9. Спільно з відповідними службами органів 
державної влади та місцевого самоврядування 

здійснювати контроль за дотриманням нормативно-

правових актів щодо опіки, піклування над дітьми 

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, запобігати дитячій бездоглядності. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області, 

райдержадміні-страція, 

бережанська міська рада 

Без 

фінансу

вання 

------ 

Підвищення рівня безпеки 

дітей-сиріт,  дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування та залишених без 

нагляду. 

10. Здійснювати заходи з попередження насильства в 

сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують 

посиленого контролю, з метою попередження 

скоєння ними правопорушень. 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

, Бережанський відділ 

поліції  Головного 

управління Національної 

поліції в Тернопільській 

області 
Бережанська міська рада 

Без 

фінансу

вання 

------ 
Забезпечення законних прав 

членів сім’ї 

11. Проводити у навчальних закладах міста регулярні 

оперативно-профілактичні заходи з метою 

запобігання потрапляння школярів та студентів у 

негативне середовище, попередження негативних 

соціальних наслідків 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р. 

Бережанський відділ поліції  

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада 

Без 

фінансу

вання 

 

 

 

------- 

Зменшення негативного впливу 

на молодь з боку 

антисоціального середовища та 

недопущення вчинення 

правопорушень дітьми 

12. Поточний ремонт адмінбудівлі Бережанського ВП 

ГУНП. Забезпечення меблями та оргтехнікою 

службові кабінети Бережанського відділу поліції. 

 

 

2017 р. 

2018 р. 

2019 р 

Бережанський відділ поліції  

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада. 

Кошти 

міського 

бюджет

у 

 

 

 

100 000 

грн. 

Підвищення рівня роботи та 

ефективності в діяльності 

поліції, 

13. Забезпечення паливно- мастильними матеріалами а 

також ремонт службових автомобілів 

Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області 
2017 р. 

2018 р. 

2019 р 

Бережанський відділ поліції  

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада. 

Кошти 

міського 

бюджет

у 

140 000 

грн. 

Підвищення безпеки громадян, 

які беруть участь у дорожньому 

русі, покращання стану 

реагування на повідомлення    

громадян про скоєні 

правопорушення та їх розкриття 
 ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ: 

   

640 тисяч 

гривень (40 

тис 2017р., 

300 тис-

2018р., 

300тис.-

2019р) 
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2018_90_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. ________ Василю 

Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ________  земельної ділянки площею 

24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 4 по вул. 

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

користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2. Надати в оренду терміном до 01.02.2021 року гр. ________ Василю 

Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельну ділянку 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №4 по 

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

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0374 

землі промисловості, транспорту , зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення), 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_91_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. ________ Юрію 

Богдановичу, жителю с. Лісники, вул. ________. земельної ділянки площею 

1180 кв. м. для обслуговування нежитлової будівлі (заправочно – 

операторна) по вул. ________ в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

1. Встановити обмеження щодо відведеної земельної ділянки: 

- санітарно – захисна зона автозаправочної станції. 

2. Надати в оренду терміном до 01.02.2021 року гр. ________ Юрію 

Богдановичу, жителю с. Лісники, вул. ________ земельну ділянку 

площею 1180 кв. м. для обслуговування нежитлової будівлі 

(заправочно – операторна) по вул. ________  в м. Бережани (код по 

КВЦПЗ – 03.07. – для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, 

кадастровий номер 6120410100 04 008 0436 землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

3. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.  

4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2018_92_Продовжити терміном до 01.02.2023 року ПП «Новий крок» оренду земельної 

ділянки площею 5397 кв. м., кадастровий номер 6120410100 04 017 0381, 

наданої для обслуговування нежитлових будівель та споруд по вул. 

Л.Українки, 14 в м. Бережани. 
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1. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. (906102,33 грн. - нормативно грошова 

198 732).  

2018_93_Продовжити терміном до 01.02.2021 року ПП «Новий крок» оренду земельної 

ділянки площею 1600 кв. м., кадастровий номер 6120410100 04 017 0055, 

наданої для будівництва та обслуговування 12 – квартирного житлового 

будинку по вул. Л.Українки, 12«а» в м. Бережани. 

1. Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2018_94_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. Мотурняку Олегу 

Олексійовичу, жителю м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 61/29 земельної 

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

10 по вул. Тепла, 23/10 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність 

чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2. Надати в оренду терміном до 01.02.2021 року гр. ________ Олегу 

Олексійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельну ділянку 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №10 

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

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 

011 0372 землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення), 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_95_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. ________ Віктору Михайловичу, 

жителю м. Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 45 

кв. м., кадастровий номер 6120410100 04 017 0035, наданої для 

обслуговування торгового павільйону по вул. ________ в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки  

2018_96_Припинити гаражно – будівельному товаристві «Водник» право постійного 

користування земельною ділянкою площею 0,0355 га по вул. Л. Українки в 

м. Бережани у зв’язку з добровільною відмовою. 

2018_97_Припинити гр. ________Олексію Андрійовичу та гр. ________Володимиру 

Михайловичу право оренди земельної ділянки площею 50 кв. м., за 

кадастровим номером 6120410100 04 005 0193, наданої для добудови 
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адвокатської контори вул. Банкова, 3«а» в м. Бережани у зв’язку з несплатою 

орендної плати та закінченням терміну оренди. 

1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки № 383 від 17 

жовтня 2008 року за реєстраційним номером ____________. 

2018_98_Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності гр. ________Любові Іванівни та гр. ________Тетяни Іванівни 

площею 1,3445 га, кадастровий номер 6120410100 04 005 0117, по вул. 

________ в м. Бережани зі зміною цільового призначення, а саме: з «для 

розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» - 

на цільове призначення «для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування ( КВЦПЗ 

– 03.08)». 

2018_99,_145_Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок 

для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць 

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

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

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

Бережанському районі Головного управління 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: 

1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай; 

2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання 

заяви учасниками АТО на погодження виділення відповідних 

земельних ділянок. 

ДОДАТОК №1 
до рішення сесії Бережанської міської 

ради № 

 

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. ________ Ольга Миколаївна м. Бережани, вул. ________» ________ 

2. ________ Тарас Олегович м. Бережани, ________ ________ 
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2018_100_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 729 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 007 0418 гр. _______ Ярославу 

Михайловичу по вул. _______ в м. Бережани.  

1. Передати гр. _______ Ярославу Михайловичу, жителю м. Підгайці, вул. 

_______  безоплатно у власність земельну ділянку площею 729 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. _______ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати  право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _______ Ярославу Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_101_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 013 0227 гр. _______ Оксані 

Богданівні по вул. _______ в м. Бережани.  

1. Передати гр. _______ Оксані Богданівні, жительці с. Рай, _______  

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. _______ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати  право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _______ Оксані Богданівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_102_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1353 кв. м. для 

будівництва та обслуговування адмінбудинку пошти за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

005 0018 ПАТ « Укрпошта» по вул. С. Бандери, 1 в м. Бережани.  

1.  Надати ПАТ «Укрпошта» в оренду терміном до 01.02.2023 року оренду 

земельну ділянку площею 1353 кв. м. для будівництва та 

обслуговування адмінбудинку пошти по вул. С.Бандери, 1в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
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2018_104_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 33 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за кадастровим номером 6120410100 04 005 0551 ПАТ 

«Укрпошта» по вул. С. Бандери в м. Бережани.  

1.  Надати ПАТ «Укрпошта» в оренду терміном до 01.02.2023 року оренду 

земельну ділянку площею 33 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2018_105_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

та обслуговування автогаражу №7 за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 017 0406 гр. 

_______ Вірі Іванівні по вул. _______ в м. Бережани.  

5.1. Передати гр. _______ Вірі Іванівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу №7 по вул. Л_______ в м. 

Бережани. 

5.2. Зареєструвати  право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. _______ Вірі Іванівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2018_105_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 821 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 0229 гр. _______ Тарасу 

Степановичу по вул. _______  в м. Бережани.  

1. Передати гр. _______ Тарасу Степановичу, жителю м. Бережани , вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 821 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. _______ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати  право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. _______ Тарасу Степановичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2018_106_Надати гр. _______Оксані Миколаївні, жительці м. Львів, вул. _______дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
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ділянки площею 44 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення 

(магазину) по вул. _______в м. Бережани із земель міста ненаданих у 

власність чи користування. 

1.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2019року. 

2018_107_Надати гр. _______Галині Ярославівні, жительці м. Бережани, _______дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки площею 15 кв. м. для долучення для обслуговування автогаражу по 

вул. _______в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

2.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018року. 

2018_108_Надати гр. _______Роману Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

(учаснику АТО) дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 205 кв. м. для ведення садівництва по 

вул. _______в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

3.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018року. 

2018_109_Надати гр. _______Юрію Олеговичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

(учаснику АТО) дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної орієнтовною площею 26 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. _______в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

4.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018року. 

2018_110_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 840 від 25 січня 2018 року п. 2 

скасувати та викласти в такій редакції: 

«2. Погодити гр. _______Ірині Олександрівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ та гр. _______Людмилі Миколаївні, жительці м. Бережани, 

вул. _______надання дозволу на складання проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 38 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 37 та № 42 в двох рівнях 

по вул. _______ 

2018_111_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 363 від 22 вересня 2016 року п. 7 

скасувати та викласти в такій редакції: 

«7. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Гребля», м. Бережани, вул. Л.Українки, 12 дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для 

обслуговування двадцяти чотирьохквартирного житлового будинку по 

вул. Л.Українки, 12 в м. Бережани із земель житлової та громадської 

забудови не наданих у власність чи користування. 
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2018_112_Відмовити гр. _______Василю Михайловичу, жителю с. Рай, вул. _______у 

наданні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд у зв’язку з відсутністю вільних 

земельних ділянок. 

2018_113_Надати згоду на об’єднання земельних ділянок фізичній особі-підприємцю 

_______Олегу Михайловичу (ідентифікаційний номер 2310312593) для 

будівництва та обслуговування магазину по вул. _______в м. Бережани, а 

саме, земельної ділянки загальною площею 78 кв. м (кадастровий № 

6120410100 04 005 0140 та земельної ділянки загальною площею 8 кв. м 

(кадастровий 6120410100 04 005 0565), що перебувають в оренді, з 

доведенням площі земельної ділянки за фактичним її використанням до 86 

кв. м при умові: 

- заборони зміни цільового призначення (без проекту); 

- врахування інтересів і прав суміжних землекористувачів та дотримання 

правил добросусідства згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу 

України; 

- дотримання природоохоронного режиму використання земельної 

ділянки відповідно до ст.ст. 96, 111 Земельного кодексу України; 

- заборони продажу земельної ділянки згідно з п. 4 ст. 83 Земельного 

кодексу України; 

- заборони розміщення і будівництва наземних об’єктів житлово-

цивільного та промислового призначення та інших капітальних споруд, 

крім об’єктів транспорту та інженерних мереж, в межах червоних ліній 

вул. Воїнів-інтернаціоналістів у відповідності до ДБН В.2.3-5-2001 

«Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»; 

- дотримання режиму використання земель для охоронної і санітарно-

захисної зони лінійних інженерних споруд згідно ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень»; 

- забезпечення безперешкодного, цілодобового доступу на земельну 

ділянку обслуговуючому персоналу та транспортним засобам 

інженерних служб міста для ремонту та обслуговування інженерних 

мереж; 

- отримання погодження можливості використання земельної ділянки з 

власниками (користувачами) лінійних інженерних споруд, в охоронні 

зони яких входить земельна ділянка, враховуючи Правила охорони 

магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України № 1747 від 16.11.2002; 

- здійснення благоустрою у зоні озеленених територій загального 

користування відповідно до вимог п. п. 5.1.-5.13. ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень». 
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2. Технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок 

розробити та подати для розгляду та затвердження у встановленому порядку 

до 01.09.2018 року. 

2018_114_Скасувати п. 1.18 рішення сесії міської ради № 258 від 16 вересня 2016 року 

про продовження гр. _______Володимиру Петровичу, жителю м. Бережани, 

вул. _______договору сервітутного користування земельною ділянкою 

площею 17,50 кв. м для обслуговування малої архітектурної форми 

(павільйону) №27 по вул. _______, у зв’язку з відчуженням об’єкту за 

згодою сторін. 

1.1. Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 

25.05.2015 року № 174 за взаємною згодою сторін. 

2018_115_Надати гр. _______Тетяні Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 8_______ в 

оренду, терміном до 01.05.2019 року земельну ділянку площею 17,50 кв. м 

для обслуговування малої архітектурної форми (павільйону) № 27 по вул. 

_______в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2.2. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування терміном до 10.03.2018 року. 

2018_116_Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 13 жовтня 

2015 року № 180 на земельну ділянку площею 30 кв. м. для обслуговування 

малої архітектурної форми (павільйону) по вул. _______наданої гр. 

_______Андрію Євгеновичу за добровільною відмовою. 

2018_117_Скасувати п. 1.2 рішення сесії міської ради № 258 від 16 вересня 2016 року 

про продовження гр. _______Анні Валеріївні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ договору сервітутного користування земельною ділянкою площею 

16,00 кв. м для обслуговування малої архітектурної форми (павільйону) №18 

по вул. _______, у зв’язку з відчуженням об’єкту за згодою сторін. 

4.1. Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 

18.10.2016 року № 200 за взаємною згодою сторін. 

2018_118_Надати гр. _______Василю Мирославовичу, жителю с. Надорожнів, 

Бережанського району в оренду, терміном до 01.05.2019 року земельну 

ділянку площею 16,00 кв. м для обслуговування малої архітектурної форми 

(павільйону) № 18 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 10.03.2018 року. 

2018_119_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. _______Григорію Романовичу, 

жителю м. Бережани, вул. _______ сервітутне користування умовної 

частки земельної ділянки площею 30,10 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення магазину по вул. _______в м. Бережани. 
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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 20.03.2018 року. 

2018_120_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. _______Галині Михайлівні , 

жительці с. Нараїв, Бережанського району сервітутне користування умовної 

частки земельної ділянки площею 41,40 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення магазину по вул. _______ в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2018 року. 

2018_121_Надати терміном до 01.02.2023 року гр. _______Тарасу Омеляновичу, 

жителю м. Бережани, вул. _______у сервітутне користування умовну 

частку земельної ділянки площею 31,0 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення по _______в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

3.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2018 року. 

2018_122_Надати терміном до 01.02.2023 року гр. _______Тарасу Омеляновичу, 

жителю м. Бережани, вул. _______у сервітутне користування умовну 

частку земельної ділянки площею 18,20 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення по _______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 20.03.2018 року. 

2018_123_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. _______Андрію 

Корнелійовичу, жителю м. Бережани, вул. _______сервітутне 

користування умовної частки земельної ділянки площею 22,0 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення магазину по _______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 20.03.2018 року. 

2018_124_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. _______Ярославу 

Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. _______сервітутне 

користування умовної частки земельної ділянки площею 18,0 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення перукарні «ЮліТа» по вул. 

_______ в м. Бережани. 
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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 20.03.2018 року. 

2018_125_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. _______Нелі Володимирівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______сервітутне користування умовної 

частки земельної ділянки площею 37,00 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення по _______ 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 20.03.2018 року. 

2018_126_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. _______Сергію Івановичу , 

жителю м. Бережани, вул. _______сервітутне користування умовної 

частки земельної ділянки площею 31,10 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення магазину «Капітошка» по вул. _______в м. 

Бережани. 

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

земельної ділянки. 

8.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2018 року. 

2018_127_Розірвати договір про земельний сервітут № 189 від 15 квітня 2015 року на 

земельну ділянку площею 21,0 кв. м. наданої для обслуговування 

нежитлового приміщення по вул. Л. Українки, 15«б» з Бережанською 

обласною комунальною аптекою № 6 у зв’язку з відчуженням приміщення 

та за взаємною згодою. 

2018_128_Надати терміном до 01.02.2023 року гр. _______Оксані Юріївні жительці 

м. Бережани, вул. _______ у сервітутне користування умовну частку 

земельної ділянки площею 21,00 кв. м. для обслуговування придбаного 

нежитлового приміщення по вул. _______в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

12.  Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2018 року. 

2018_129_Продовжити терміном до 01.02.2023 року гр. _______Наталії Зіновіївні, 

жительці м. Бережани, вул. _______сервітутне користування умовної 

частки земельної ділянки площею 17,6 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення магазину «Мисливець» по вул. Тернопільська, 

6/18 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 
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2.  Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2018 року. 

 

2018_130_Надати гр. _______Миколі 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 607 кв. м. для ведення 

садівництва по вул. _______в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 

2018_131_Надати гр. _______Ірині Дмитрівні, 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 600 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. _______ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 

2018_132_Продовжити терміном до 01.09.2018 року термін дії п.2 рішення сесії міської 

ради № 627 від 08 червня 2017 року щодо надання гр. гр. _______Вірі 

Василівні, жительці с. Надорожнів, Бережанського району дозволу на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 287 кв. м для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. _______ в м. 

Бережани. 

2018_133_Надати гр. _______Надії Іванівні та гр. _______Ользі Леонівні, жителям 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 площею1000 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. _______в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 

2018_134_Надати гр. _______Роману Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 1200 кв. м. для ведення 

садівництва по вул. _______в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 
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2018_135_Надати гр. _______Роману Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 2347 кв. м. для ведення 

городництва по вул. _______в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 

2018_136_Надати гр. _______Надії Федорівні, жительці м. Бережани, вул. С_______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 239 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. _______ в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 

2018_137_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 326 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. _______ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 

2018_138_Продовжити терміном до 01.09.2018 року термін дії п.13 рішення сесії міської 

ради № 867 від 26 лютого 2014 року щодо надання гр. _______Оксані 

Євгенівні, жительці м. Бережани, вул. _______дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) щодо посвідчення право власності площею 

1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. _______в м. Бережани. 

2018_139_Відмовити гр. _______Ігорю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______у внесенні змін в п. 17 рішення сесії міської ради № 744 від 26 

жовтня 2017 року щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо посвідчення право оренди земельної 

ділянки площею3654 кв. м. для ведення городництва.  

2018_140_Надати гр. _______Ользі Василівні, жительці с. Тростянець, Бережанського 

району дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. _______ в м. Бережани. 
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1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2018 року. 

2018_141_Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. _______Наталії Романівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 224 

кв. м. для ведення садівництва в м. Бережани по вул. _______. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2018_142_Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. _______Наталії Романівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______оренду земельної ділянки площею 879 

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

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2018_143_Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. _______Володимиру 

Богдановичу, жителю с. Котів, Бережанського району оренду земельної 

ділянки площею 700 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_144_Відмовити гр. _______Марії Остапівні, жительці м. Бережани, вул. _______ у 

наданні в оренду земельної ділянки для ведення городництва по вул. 

_______, так як дана земельна ділянка перебуває у користуванні (п.5 

рішення сесії міської ради № 789 від 21 грудня 2017 року залишити без 

змін).  

2018_146_Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік 

1738,509 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом 

на 01 січня 2018 року, в тому числі (освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам – 1678,509 тис. грн.) 

 

    2. Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2018 

рік в сумі 1738,509 тис. грн.  

1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 1721,5тис. грн. 

 з них на: 
 

  оплата праці 1375,8тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 1375,8 тис. грн. 
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загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 
  нарахування на заробітну плату 302,7 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

302,7 тис. грн. 

  поточні видатки 43,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту ” 

3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 „Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл ” 

3,0 тис. грн. 

2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 17,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014030  „ Забезпечення діяльності бібліотек ” 9,0 тис. грн. 

  поточні видатки 8,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів ” 

8,0 тис. грн. 

 

                 4.  Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік 7,5 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду станом 

на 01 січня 2018 року.    

         5. Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 

2018 рік в сумі 7,5 тис. грн.  
 

  

   1. Бережанська міська рада 
 

 Збільшити асигнування на: 7,5 тис. грн. 

 з них на: 
 

  поточні видатки 7,5 тис. грн. 

 КПКВ 0118330 „ Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів ” 

7,5 тис. грн. 
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         6.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 

2017 рік: 

1. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 

Збільшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 
 

з них на: 
 

  поточні видатки 7,0 тис. грн. 
 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах ” 

7,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 
 з них на: 

 

  поточні видатки 7,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі культури 

і мистецтва” 
7,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014082 „ Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва” 

7,0 тис. грн. 

 
          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 № 1. 

2018_147_Затвердити висновок про вартість - частини нежитлового приміщення школи 

(спортивний зал) загальною площею 270,2 кв. м., що знаходиться за адресою 

м. Бережани, вул. Гімназійна,2 що належить на праві комунальної власності 

територіальній громаді м. Бережани, сіл Лісники та Рай в розмірі 

929 030(дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч тридцять ) гривень без ПДВ. 

 

2018_148_Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. _____ Ларисі Анатоліївні, 

жительці м. Бережани, вул. _____оренду земельної ділянки площею 651 кв. 

м. розміщення та обслуговування будівель та споруд міні бару «Над 

потоком» і танцювальної площадки по вул. _____в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

1. Відмовити гр. _____ Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, вул. 

_____ у продовжені терміну оренди земельної ділянки площею 651 кв. м. 

розміщення та обслуговування будівель та споруд міні бару «Над 

потоком» і танцювальної площадки по вул. _____в м. Бережани, у 

зв’язку з нецільовим використанням земельної ділянки та порушенням 

умов договору в частині що суперечить екологічним вимогам. 



 34 

1.1. Припинити  _____Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, вул. 

_____  право користування земельною ділянкою площею 651 кв. м.  

по Міцкевича, 5«а» в м. Бережани..  

1.2. Договір оренди земельної ділянки припинити. 

1.3. Земельну ділянку, на яку припинено право користування, перевести 

до земель не наданих у власність чи користування в межах міста. 

2018_149_Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. _____Ларисі Анатоліївні, 

жительці м. Бережани, вул. Крушельницької, 5 оренду земельної ділянки 

площею 17 кв. м. розміщення та обслуговування будівель та споруд міні 

бару «Над потоком» і танцювальної площадки по вул. _____в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2. Відмовити гр. _____Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, вул. 

_____у продовжені терміну оренди земельної ділянки площею 17 кв. м. 

розміщення та обслуговування будівель та споруд міні бару «Над 
потоком» і танцювальної площадки по вул. _____в м. Бережани, у 

зв’язку з нецільовим використанням земельної ділянки та порушенням 

умов договору в частині що суперечить екологічним вимогам. 

2.1. Припинити _____Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, вул. 

_____  право користування земельною ділянкою площею 17 кв. м.  по 

_____ в м. Бережани..  

2.2. Договір оренди земельної ділянки припинити. 

2.3. Земельну ділянку, на яку припинено право користування, перевести 

до земель не наданих у власність чи користування в межах міста. 

 

Комісія не прийняла рішення з даного питання!!!! 
 

 

2018_150_Передати основні засоби, інші необоротні активи та малоцінний інвентар, що 

перебувають на балансі фінансового управління Бережанської міської ради 

на баланс Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

згідно додатку 1 (додається). 

1. Доручити начальнику   фінансового управління Бережанської міської ради 

Кізимі М. В. здійснити передачу вищевказаного майна. 

2. Додаток №1  

3. до рішення сесії  

4. Бережанської міської ради  

5. від  22 лютого 2018 року № 

№ 

п/п № рахунку 

Найменування 

об'єкта 

Інвентарний 
(номенклатурн

ий) номер 

Кількіс

ть 

Ціна за 

одиницю Вартість 

Сума зносу 
станом на 

1.01.2018р. 

1 1014 Конвектор 101480011 1 1478,00 1478,00 1478,00 
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2 1014 Конвектор 101480012 1 1478,00 1478,00 1478,00 

3 1014 Конвектор 101480013 1 1480,00 1480,00 1480,00 

4 1113 

Жалюзі 

вертикальні 11130019 5 480,80 2404,00 1202,00 

5 1113 Стіл двотумбовий 11130013 1 81,00 81,00 40,50 

6 1113 Тумба під мийку 11130024 1 315,00 315,00 157,50 

7 1113 Мийка накладна 11130023 1 235,00 235,00 117,50 

8 1113 

Тримач для 

рушника 11130038 1 54,00 54,00 27,00 

9 1113 

Світильник 

растровий 11130021 1 518,00 518,00 259,00 

10 1113 

Світильник 

растровий 11130022 5 485,00 2425,00 1212,50 

Усього     10468,00 7452,00 

        

  Лічильник води  1 показник 564  

  Лічильник газу  1 показник 23557  

  

Лічильник 

електроенергії  1 показник 4148  
 

2018_151_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 6773 кв. м. для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Бережанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 010 0248 в м. 

Бережани  по вул. Гімназійна, 2. 

1. Зареєструвати право власності за територіальною громадою м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на земельну ділянку за кадастровим 

номером 6120410100 04 010 0248 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Бережани  по вул. Гімназійна, 2. 

2. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 04 010 

0248 для будівництва та обслуговування будівель та споруд в м. 

Бережани  по вул. Гімназійна, 2. в постійне користування відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

2018_152_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 3928 кв. м. для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Бережанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 010 0247 в м. 

Бережани  по вул. Репіна, 13. 

1. Зареєструвати право власності за територіальною громадою м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на земельну ділянку за кадастровим 
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номером 6120410100 04 010 0247 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Бережани  по вул. Репіна, 13. 

2. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 04 010 

0247 для будівництва та обслуговування будівель та споруд в м. 

Бережани  по вул. Репіна, 13 в постійне користування відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради. 

2018_153_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 903 кв. м. для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Раївській 

загальноосвітньої школи І ступеня за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 03 002 0428 в с. 

Рай  по вул. Раївська, 33. 

1. Зареєструвати право власності за територіальною громадою м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на земельну ділянку за кадастровим 

номером 6120410100 03 002 0428 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в с. Рай  по вул. Раївська, 33. 

2. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 03 002 

0428 для будівництва та обслуговування будівель та споруд в с. Рай  по 

вул. Раївська, 33 в постійне користування відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради. 

2018_154_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 15055 кв. м. для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Лісниківській 

загальноосвітньої школи І ступеня за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 02 002 0453 в с. 

Лісники  по вул. Рогатинська, 150. 

1. Зареєструвати право власності за територіальною громадою м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на земельну ділянку за кадастровим 

номером 6120410100 02 002 0453 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в с. Лісники  по вул. Рогатинська, 150. 

2. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 02 002 

0453 для будівництва та обслуговування будівель та споруд в с. 

Лісники по вул. Рогатинська, 150 в постійне користування відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

2018_155_Скасувати рішення сесії №666 від 13.07.2017 року «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення права комунальної 

власності» 

2018_156_Внести зміни в рішення сесії міської ради №760 від 30 листопада 2017 року 

«Про реорганізацію Бережанської  спеціалізованої ЗОШ І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов», а саме пункт 1 доповнити 

підпунктом 1.1. наступного змісту: 
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1.  Розпочати з 01.03.2018 року процедуру припинення діяльності 

юридичної особи Бережанська спеціалізована загальноосвітня школа І 

ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Січових 

Стрільців, 34 м. Бережани, Тернопільська обл.. (код. ЄДРПОУ 

35068661) шляхом приєднання до Бережанської школи гімназії ім.. Б. 

Лепкого, вул. Руська, 12 м. Бережани, Тернопільська обл.. (код. 

ЄДРПОУ 22607085)». 

2018_157_Внести зміни в рішення сесії міської ради №815 від 25 січня 2018 року «Про 

розгляд листа ТзОВ «Тернопільавтотранс 16100»», а саме пункт 2 

доповнити підпунктом 2.5. наступного змісту: 

   2Встановити орендну плату в розмірі – 1 (одна) гривня в рік.» 

 

 

2018_158_Надати повноваження замовника по роботах з капітального ремонту 

(переносу) комунікацій в ході виконання капітального ремонту 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка, в межах Бережанської міської ради по вулицях Тернопільська, 

Степана Бандери, Рогатинська у 2018 році Службі автомобільних доріг у 

Тернопільській області. 

2018_159_Інформацію Бережанського відділу ГУНП в Тернопільській області «Про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на 

території міста Бережани» взяти до відома. 
 


