
2019_59_Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1129 кв. м. з 

метою продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) права оренди для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВЦПЗ 07.01 – 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення) за 

кадастровим номером 6120410100 04 003 0084 по вул. Набережна в м. Бережани. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

0,0242 – охоронна зона навколо (вздовж ) об’єкта енергетичної системи (01.05) 

0,0092 – умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених 

робіт (06.04) 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

2019_60_Надати гр. Легеті Теодозії Федорівні, жительці с. ______, 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 362 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Раївська, 12 в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_61_Відмовити гр. Легеті Теодозії Федорівні, жительці с. ______, Бережанського району у наданні 

дозволу на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

ділянки площею 2555 кв. м. для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Польова в с. Рай , так як дана земельна ділянка передана у власність громадянам. 

2019_62_Надати гр. Степків Богдані Филимонівні, жительці м. Бережани, вул. ______ та гр. Керницькій 

Мирославі Олександрівні, жительці м. Львів, 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. Тиха, 45 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_63_Надати гр. Степків Богдані Филимонівні, 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 580 кв. м. для ведення садівництва по вул. Тиха в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_64_Надати гр. Сеньків Любомирі Михайлівні, жительці 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 площею 2500 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Орлика, 33 в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_65_Надати гр. Квасничка Юрію Олеговичу, 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 600 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Західна, 12 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_66_Надати гр. Куриляк Валентині Іванівні, жительці м. Мукачево, 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, 3«а» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_670_Надати гр. Клачко Марії Степанівні, жительці с. Посухів, вул. ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2191 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Шашкевича, 11 в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_68_Надати гр. Клачко Марії Степанівні, жительці с. Посухів, вул. ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2915 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в урочищі «Татаринець» в с. 

Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_69_Надати гр. Костів Надії Василівні, жительці с. ______ Перемишлянського району Львівської 

області дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

земельної ділянки площею 895 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_70_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Женчак Ларисі Анатоліївні та гр. Скрибі Любові 

Олександрівні, жителям м. Бережани, вул. ______ сервітутне користування умовної 

частки земельної ділянки площею 141,0 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення ресторану «Анатоль» по пл. Ринок, 6, 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 20.03.2019 року. 

2019_71_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Кіяк Оксані Павлівні, жительці м. Бережани, вул. 

______сервітутне користування умовної частки земельної ділянки площею 12,0 кв. м. 

для обслуговування нежитлового приміщення магазину по вул. Вірменська, 3/2 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 20.03.2019 року. 

2019_72_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Савич Наталії Василівні, жительці м. Бережани, 

вул. ______ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки площею 46,30 

кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення (жіноча перукарня) по пл. Ринок, 

15 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 20.03.2019 року. 

2019_73_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сернецькому Володимиру 

Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. ______ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №7 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. Сернецькому Володимиру Мироновичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу №7 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 

04 011 0375, 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. 

2019_74_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Пілату Віталію Ярославовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ______ земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу №20 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. Пілату Віталію Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №20 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0401, 

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. 

2019_75_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Осадца Петру Васильовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ______ земельної ділянки площею 600 кв. м. для будівництва 

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

О.Кобилянської, 34 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. Осадца Петру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ земельну ділянку площею 600 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. О.Кобилянської, 34 

в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.01. – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 

6120410100 04 013 0237, 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. 

2019_76_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Калиняку Василю 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ земельної ділянки площею 600 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. О.Кобилянської, 32 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. Калиняку Василю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ земельну ділянку площею 600 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. О.Кобилянської, 32 

в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.01. – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 

6120410100 04 013 0236, 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. 

2019_77_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Драгану Степану Васильовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 840 кв. м., за кадастровим 

номером 6120410100 04 011 0125, наданої для обслуговування магазину по вул. 

Л.Українки, 15«а» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати 

до 20.03.2019 року. 

2019_78_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Баліцькій Наталії Василівні, жительці м. 

Бережани, пл. ______ оренду земельної ділянки площею 180 кв. м., за кадастровим 

номером 6120410100 04 005 0124, наданої для будівництва та обслуговування магазину 

з надбудовою квартири по пл. Ринок, 14«а» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати 

до 20.03.2019 року. 

2019_79_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Фанзі Роману Ярославовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 68 кв. м., за кадастровим 

номером 6120410100 04 005 0441, наданої для перенесення автобусної зупинки з 

добудовою торгового павільйону по вул. Лепких, 5«д» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати 

до 20.03.2019 року. 

2019_80_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1051 від 29 серпня 2018 року п. 5 скасувати та 

викласти в такій редакції: 

«5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду об’єднанню «Доля» 

співвласників 12-квартирного будинку № 15 по вул. Січових Стрільців земельну 

ділянку площею 880 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку по 

вул. Січових Стрільців, 15 м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

5.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху (07.02) 

5.2. Надати об’єднанню «Доля» співвласників 12-квартирного будинку № 15 по вул. 

Січових Стрільців в оренду терміном до 01.08.2023 року земельну ділянку 

площею 880 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. 

Січових Стрільців, 15 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер 

6120410100 04 011 0389 землі житлової та громадської забудови), із земель міста 

не наданих у власність чи користування. 

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

земельної ділянки 

5.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку.» 

2019_81_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 04 011 0381 гр. Мандзій 



Олександрі Ростиславівні та гр. Баран Галині Богданівні по вул. Січових Стрільців, 30 в 

м. Бережани. 

1. Передати гр. Мандзій Олександрі Ростиславівні та гр. Баран Галині Богданівні, 

жителям м. Бережани, вул. ______ безоплатно у спільну сумісну власність 

земельну ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, 

30 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Мандзій Олександрі Ростиславівні та гр. Баран Галині Богданівні виконувати 

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

кодексу України. 

2019_82_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 497 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 0252 гр. Варчак 

Ганні Ільківні та гр. Бачинській Оксані Ярославівні по вул. Манастирського,14 в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Варчак Ганні Ільківні та гр. Бачинській Оксані Ярославівні, жителям 

м. Бережани, вул. ______ безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 497 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

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

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Варчак Ганні Ільківні та гр. Бачинській Оксані Ярославівні виконувати 

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

кодексу України. 

2019_83_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 485 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 0501 гр. Лещук 

Ярославу Григоровичу, Лещуку Олегу Ярославовичу, Пришляк Ользі Іванівні по вул. 

Чайковського, 24 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Лещук Ярославу Григоровичу, жителю м. Бережани, вул. ______ та 

гр. Лещуку Олегу Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ та гр. 

Пришляк Ользі Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ______ безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 485 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Чайковського, 24 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Лещук Ярославу Григоровичу, Лещуку Олегу Ярославовичу, Пришляк Ользі 

Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 

91 Земельного кодексу України. 

2019_84_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 003 0048 гр. Голова Світлані Петрівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Голова Світлані Петрівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 



2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Голова Світлані Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_85_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 0249 гр. Дрібота 

Богдану Петровичу по вул. О.Кобилянської, 71 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Дрібота Богдану Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

О.Кобилянської,71 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дрібота Богдану Петровичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_86_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0653 гр. Ярема Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку код 01.03 - охоронна зона навколо 

об’єкта. Підземний газопровід високого тиску. транспорту. 

2. Передати гр. Ярема Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. Ярема Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_87_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 706 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0652 гр. Ярема Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку код 01.03 - охоронна зона навколо 

об’єкта. Підземний газопровід високого тиску. транспорту. 

2. Передати гр. Ярема Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 706 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. Ярема Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_88_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2400 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0660 гр. Ярема Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Ярема Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2400 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



3. Гр. Ярема Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_89_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 422 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0659 гр. Ярема Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Ярема Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 422 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Ярема Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_90_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1446 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 002 0053 гр. Гусак Дані Григорівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Гусак Дані Григорівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1466 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Гусак Дані Григорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_91_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1492 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0668 гр. Гусак Дані Григорівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Гусак Дані Григорівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1492 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Гусак Дані Григорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_92_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1001 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0667 гр. Гусак Дані Григорівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Гусак Дані Григорівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1001 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Гусак Дані Григорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_93_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1434 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0655 гр. Гевко Ганні Василівні в с. Посухів. 



1. Передати гр. Гевко Ганні Василівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 1434 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Гевко Ганні Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_94_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 02 001 0248 гр. Бляск Марії 

Іванівні по вул. Кульчицької,18 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Бляск Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Кульчицької,18 в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Бляск Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_95_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 856 кв. м. . для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0610 гр. Бляск Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Бляск Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 856 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Бляск Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_96_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0658 гр. Бляск Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Бляск Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Бляск Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_97_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. . для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 003 00388 гр. Бляск Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Бляск Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



3. Гр. Бляск Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_98_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 800 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 002 0021 гр. Бляск Марії Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Бляск Марії Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 800 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Бляск Марії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_99_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 02 001 0641 гр. Костельній 

Галині Михайлівні по вул. Стефаника,14 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Костельній Галині Михайлівні, жительці с. Посухів, вул. ______ 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Стефаника, 14 в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Костельній Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_100_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 003 0050 гр. Костельній Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Костельній Галині Михайлівні, жительці с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Костельній Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_101_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1068 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0654 гр. Костельній Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Костельній Галині Михайлівні, жительці с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1068 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Костельній Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_102_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 800 кв. м. . для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 002 0022 гр. Костельній Галині Михайлівні в с. Посухів. 



1. Передати гр. Костельній Галині Михайлівні, жительці с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 800 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Костельній Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_103_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 800 кв. м. . для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0614 гр. Костельній Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Костельній Галині Михайлівні, жительці с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 800 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Костельній Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_104_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 843 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 006 0284 гр. Глубішу 

Степану Дмитровичу по вул. 8-го Березня, 10 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Глубішу Степану Дмитровичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 843 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 8-

го Березня, 10 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Глубішу Степану Дмитровичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_105_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 728 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 014 0188 гр. Байко 

Ярославу Володимировичу по вул. Хатки, 77«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Байко Ярославу Володимировичу , жителю м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 728 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Хатки, 77«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Байко Ярославу Володимировичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_106_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 137 від 19.04.2011 року. п. 5 скасувати та 

викласти в такій редакції: 

«5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 780 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок 

земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

006 0192 гр. Лехманику Оресту Васильовичу по вул. Стефаника,11 в м. Бережани. 



5.1. Передати гр. Лехманику Оресту Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 780 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул.Стефаника,11 в м. Бережани. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Лехманику Оресту Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_107_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1548 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 002 003 0040 гр. Довгану Роману Васильовичу в с. Посухів. 

1. Передати гр. Довгану Роману Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1548 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Довгану Роману Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_108_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0629 гр. Довгану Роману Васильовичу в с. Посухів. 

1. Передати гр. Довгану Роману Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Довгану Роману Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_109_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 646 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 001 0630 гр. Довгану Роману Васильовичу в с. Посухів. 

1.  Передати гр. Довгану Роману Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 646 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2.  Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. Довгану Роману Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_110_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 02 001 0645 гр. Довган 

Роману Васильовичу по вул. Стефаника, 51 в с. Посухів. 

1. Передати гр. Довган Роману Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Стефаника, 51 в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



3. Гр. Довган Роману Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_111_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 612048600 0 02 003 0051 гр. Яремі Миколі Григоровичу в с. Посухів. 

1. Передати гр. Яремі Миколі Григоровичу, жителю с. Посухів, вул. ______ 

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

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Яремі Миколі Григоровичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_112_Продовжити терміном до 01.02.2020 року гр. Шаланкивіч Роману Мар’яновичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул.8-го Березня. 

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. 

2019_113_Продовжити терміном до 01.02.2020 року гр. Концевич Ганні Орестівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 720 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Хатки. 

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. 

2019_114_Продовжити терміном до 01.02.2020 року гр. Бесага Володимиру Богдановичу, жителю с. 

______ 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. 

2019_115_Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік:  

- по доходах в сумі 84486037,52 грн. (вісімдесят чотири мільйони чотириста 

вісімдесят шість тисяч тридцять сім гривень 52 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 82108420,76 грн. (вісімдесят два мільйони сто вісім тисяч 

чотириста двадцять гривень 76 коп.);  

спеціального фонду – у сумі 2377616,76 грн. (два мільйони триста сімдесят сім тисяч 

шістсот шістнадцять гривень 76 коп.)  

- по видатках в сумі 88771163,49 грн. (вісімдесят вісім мільйонів сімсот сімдесят одна 

тисяча сто шістдесят три гривні 49 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 78776269,82 грн. (сімдесят вісім мільйонів сімсот 

сімдесят шість тисяч двісті шістдесят дев’ять гривень 82 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 9994893,67 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот 

дев’яносто чотири тисячі вісімсот дев’яносто три гривні 67 коп.).  



      

ЗАТВЕРЖЕНО 

      

рішенням сесії Бережанської міської ради 

      

від 14 лютого 2019 року № 

 
Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік 

Доходи 

      

тис.грн. 

  
Загальний фонд Спеціальний фонд 

ККД 

Назва 

План на 

рік з 

урахуванн

ям змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахування

м змін 

Залишки 

на 

особових 

рахунках 

які ще не 

розподіле

ні 

Фактичні 

надходже

ння за 

вказаний 

період 

% 

виконан

ня на 

вказани

й період 

План на 

рік з 

урахуван

ням змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуван

ням змін 

Фактичні 

надходже

ння за 

вказаний 

період 

% 

виконанн

я на 

вказаний 

період 

 

1 4 5 
 

8 16 

    1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 

10000000 Податкові надходження 50 093,3 50 093,3 

 

51 569,1 102,9 12,0 12,0 9,2 76,9 

11010000 

Податок та збір на доходи 

фізичних  

осіб 32 441,35 32 441,35 

 

33 774,66 104,1 

    

11020000 

Податок на прибуток 

підприємств 8,50 8,50 

 

8,61 101,3 

    

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 33,00 33,00 

 

35,60 107,9 

    

14000000 

Внутрішні податки на товари та  

послуги 5 770,00 5 770,00 

 

5 377,57 93,2 

    
18000000 Місцеві податки 11 840,45 11 840,45 

 

12 372,63 104,5 

    
19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 

 

- 

 

12,0 12,0 9,2 76,9 



20000000 Неподаткові надходження 2 890,20 2 890,20 

 

3 243,29 112,2 979,8 979,8 1088,8 111,1 

25000000 в т.ч. власні надходження 

     

918,0 918,0 1013,0 110,4 

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 

 

0,00 

 

1167,0 1167,0 1231,6 105,5 

40000000 Офіційні трансферти 27 307,27 27 307,27 

 

27 296,06 100,0 

    
50000000 Цільові фонди 0,00 0,00 

 

0,00 

 

43,6 43,6 48,0 110,1 

 

Всього без врахування 

трансфертів 52 983,50 52 983,50 

 

54 812,36 103,5 

    

 
Всього по доходах 80 290,77 80 290,77 

 

82 108,42 102,3 2 202,4 2 202,4 2 377,6 108,0 

 
Видатки 

  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

КФК Назва 

План на 

рік з 

урахуванн

ям змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахування

м змін 

Залишки 

на 

особових 

рахунках 

які ще не 

розподіле

ні 

Касові 

видатки 

за 

вказаний 

період 

% 

виконан

ня на 

вказани

й період 

План на 

рік з 

урахуван

ням змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуван

ням змін 

Касові 

видатки 

за 

вказаний 

період 

% 

виконанн

я на 

вказаний 

період 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 

 
Міська рада 17 799,7 17 799,7 

 

17 791,4 100,0 6 903,4 6 903,4 5 911,1 85,6 

 

в тому числі: 

         

 

заробітна плата з нарахуваннями 

на неї 9 385,9 9 385,9 

 

9 385,7 100,0 

  

35,5 

 

 

енергоносії 257,6 257,6 

 

255,2 99,0 

    

 

з них : 

         



0150 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 9 043,6 9 043,6 

 

9 037,6 99,9 41,6 41,6 41,6 99,9 

 

в тому числі: 

         

 

заробітна плата з нарахуваннями 

на неї 8 057,4 8 057,4 

 

8 057,3 100,0 

    

 

енергоносії 244,9 244,9 

 

242,5 99,0 

    

3104 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю 1 336,0 1 336,0 

 

1 335,8 100,0 

  

6,1 

 

3112 

Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального 

захисту 22,0 22,0 

 

22,0 100,0 

    3192 Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну 

спрямованість 41,5 41,5 

 

41,5 100,0 

    

3210 

Організація та проведення 

громадських робіт 35,6 35,6 

 

35,5 99,9 

  

35,5 

 

3242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 403,9 403,9 

 

402,5 99,7 

    

6013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 203,1 203,1 

 

203,1 100,0 37,5 37,5 37,5 100,0 

6030 

Організація благоустрою 

населених пунктів 4 681,5 4 681,5 

 

4 680,9 100,0 10,0 10,0 8,6 85,9 



7130 Здійснення заходів із землеустрою 7,5 7,5 

 

7,5 100,0 

    

7310 

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

     

1 430,9 1 430,9 1 430,8 100,0 

7363 

Виконання інвестиційних проектів 

в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

     

134,4 134,4 134,4 100,0 

7461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 1 967,6 1 967,6 

 

1 967,6 100,0 5 000,0 5 000,0 3 990,0 79,8 

7650 

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 

на неї 

     

20,0 20,0 19,9 99,4 

7660 

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів 

     

38,0 38,0 37,0 97,5 

7670 

Внески до статутного капіталу 

суб`єктів господарювання 

     

80,4 80,4 80,4 100,0 

7691 

Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого cамоврядування 

     

43,6 43,6 34,3 78,7 



7693 

Інші заходи, пов`язані з 

економічною діяльністю 5,0 5,0 

 

5,0 99,0 

    

8110 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 52,4 52,4 

 

52,4 100,0 47,6 47,6 47,6 100,0 

8330 

Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів 

     

19,5 19,5 7,5 38,5 

 

Відділ освіти, молоді та спорту 51 690,9 51 690,9 

 

51 660,1 99,9 3 962,6 3 962,6 3 363,5 84,9 

 

в тому числі: 

         

 

заробітна плата з нарахуваннями 

на неї 43 854,7 43 854,7 

 

43 841,4 100,0 

    

 

енергоносії 4 584,8 4 584,8 

 

4 568,2 99,6 

  

0,4 

 

0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах 734,5 734,5 

 

734,4 100,0 

    
1010 Надання дошкільної освіти 11 734,6 11 734,6 

 

11 734,4 100,0 792,5 792,5 752,3 94,9 

1020 Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т. ч. 

школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами 32 710,6 32 710,6 

 

32 684,9 99,9 2 108,9 2 108,9 2 051,5 97,3 

1090 Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 

дітьми 2 113,2 2 113,2 

 

2 112,7 100,0 

    1150 Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів 822,6 822,6 

 

822,5 100,0 

    



1161 
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 2 017,7 2 017,7 

 

2 013,5 99,8 175,6 175,6 173,6 98,9 

1162 Інші програми та заходи у сфері 

освіти 22,2 22,2 

 

22,1 99,7 

    3131 Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми 

«Молодь України» 64,2 64,2 

 

64,2 100,0 

    3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 120,0 120,0 

 

120,0 100,0 

    5011 Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 35,5 35,5 

 

35,5 99,9 

    5012 
Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту 12,1 12,1 

 

12,1 99,9 

    5031 Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 1 303,8 1 303,8 

 

1 303,8 100,0 

  

2,2 

 7325 Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і 

спорту 

     

280,9 280,9 279,2 99,4 

7361 Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

     

104,8 104,8 104,7 100,0 



7368 Виконання інвестиційних проектів 

за рахунок субвенцій з інших 

бюджетів 

     

500,0 500,0 

  

 

Відділ культури, туризму та 

релігій 7 009,5 7 009,5 

 

7 008,7 100,0 239,0 239,0 294,0 123,0 

 

в тому числі: 

         

 

заробітна плата з нарахуваннями 

на неї 6 416,9 6 416,9 

 

6 416,8 100,0 110,0 110,0 154,9 140,9 

 

енергоносії 295,9 295,9 

 

295,6 99,9 

  

0,2 

 

0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах 501,9 501,9 

 

501,9 100,0 

    1100 Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 3 872,9 3 872,9 

 

3 872,7 100,0 145,8 145,8 188,6 129,3 

4030 
Забезпечення діяльності бібліотек 1 012,6 1 012,6 

 

1 012,3 100,0 50,9 50,9 63,4 124,6 

4040 Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 449,5 449,5 

 

449,3 100,0 31,0 31,0 30,4 97,9 

4060 Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних 

закладів 675,2 675,2 

 

675,0 100,0 1,3 1,3 1,6 124,2 

4081 Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва 410,0 410,0 

 

409,9 100,0 10,0 10,0 10,0 100,0 

4082 Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 87,5 87,5 

 

87,5 100,0 

    

 

Фінансове управління 2 316,9 2 316,9 

 

2 316,1 100,0 426,3 426,3 426,3 100,0 

 

з них : 

         



0160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах 1 231,4 1 231,4 

 

1 231,1 100,0 

    

 

в тому числі: 

         

 

заробітна плата з нарахуваннями 

на неї 1 210,5 1 210,5 

 

1 210,5 100,0 

    

 

енергоносії 5,9 5,9 

 

5,7 96,5 

    8700 
Резервний фонд 0,0 0,0 

       9750 Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних 

проектів 80,7 80,7 

 

80,4 99,6 426,3 426,3 426,304 100,0 

9770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 864,8 864,8 

 

864,6 100,0 

    9800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 
140,0 140,0 

 

140,0 100,0 

    

 
Всього по видатках 78 817,1 78 817,1 

 

78 776,3 99,9 11 531,3 11 531,3 9 994,9 86,7 

 
Секретар міської ради 

     
Петро ГОНЧАР 

   



2019_116_Затвердити звіт про виконання бюджету Посухівської сільської ради за 2018 рік:  

- по доходах в сумі 293056,49 грн. (двісті дев’яносто три тисячі п’ятдесят шість 

гривень 49 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 293055,46 грн. (двісті дев’яносто три тисячі п’ятдесят п’ять 

гривень 46 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 1,03 грн. (одна гривня 03 коп.) 

- по видатках в сумі 291532,04 грн. (двісті дев’яносто одна тисяча п’ятсот тридцять 

дві грн. 04 коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 291532,04 грн. (двісті дев’яносто одна тисяча п’ятсот 

тридцять дві грн. 04 коп.): 



     
ЗАТВЕРЖЕНО 

     
рішенням сесії Бережанської міської ради 

     
від 14 лютого 2019 року № 

 
Звіт про виконання бюджету Посухівської сільської ради за 2018 рік 

Доходи 

      
грн. коп. 

  
Загальний фонд Спеціальний фонд 

ККД Назва 

План на рік 

з 

урахування

м змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахування

м змін 

Фактичні 

надходженн

я за 

вказаний 

період 

% 

виконан

ня на 

вказани

й період 

План на 

рік з 

урахуванн

ям змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахування

м змін 

Фактичні 

надходже

ння за 

вказаний 

період 

% 

виконанн

я на 

вказаний 

період 

 
1 4 5 8 16 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10000000 Податкові надходження 278800,00 278800,00 269607,54 96,7 0,00 0,00 1,03 0,00 

11010000 
Податок та збір на доходи 

фізичних осіб         

11020000 
Податок на прибуток 

підприємств         

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших 

природних ресурсів 

4360,00 4360,00 6408,50 147,0 
    

13010200 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування) 

4360,00 4360,00 6408,50 147,0 
    



14000000 
Внутрішні податки на 

товари та послуги 
6000,00 6000,00 7771,10 129,5 

    

14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

6000,00 6000,00 7771,10 129,5 
    

18000000 Місцеві податки 268440,00 268440,00 255427,94 95,2 
    

18010200 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості  

0,00 0,00 1677,79 
     

18010400 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

3000,00 3000,00 3878,74 129,3 
    

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
10560,00 10560,00 3337,76 31,6 

    

18010600 
Орендна плата з юридичних 

осіб 
88536,00 88536,00 95542,69 107,9 

    

18010700 
Земельний податок з фізичних 

осіб 
18400,00 18400,00 18875,94 102,6 

    

18050400 
Єдиний податок з фізичних 

осіб 
89000,00 89000,00 87482,51 98,3 

    

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

58944,00 58944,00 44632,51 75,7 
    



перевищує 75 відсотків" 

19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 
      

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення 

      
1,03 

 

20000000 Неподаткові надходження 10480,00 10480,00 11047,92 105,4 
    

21081500 

Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

10000,00 10000,00 10000,00 100,0 
    

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
480,00 480,00 1016,86 211,8 

    

22090100 

Державне мито, що 

сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення 

документів на спадщину і 

дарування  

  
31,06 

     

40000000 Офіційні трансферти 12400,00 12400,00 12400,00 100,0 
    

41053900 
Інші субвенції з місцевого 

бюжету 
12400,00 12400,00 12400,00 100,0 

    

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом         

 

Всього без врахування 

трансфертів 
289 280,00 289 280,00 280 655,46 97,0 

    

 
Всього по доходах 301680,00 301680,00 293055,46 97,1 0,00 0,00 1,03 0,00 



 
Видатки 

  
Загальний фонд Спеціальний фонд 

КФК Назва 

План на рік 

з 

урахування

м змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахування

м змін 

Касові 

видатки за 

вказаний 

період 

% 

виконан

ня на 

вказани

й період 

План на 

рік з 

урахуванн

ям змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахування

м змін 

Касові 

видатки 

за 

вказаний 

період 

% 

виконанн

я на 

вказаний 

період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
з них : 

        

0150 

Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської рад 

319481,00 319481,00 288233,88 90,2 
    

2110 заробітна плата 266531,00 266531,00 241204,82 90,5 
    

2120 нарахування на оплату праці 46574,00 46574,00 41407,59 88,9 
    

2270 
оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
2050,00 2050,00 1549,29 75,6 

    

5000 інші видатки 4326,00 4326,00 4072,18 94,1 
    

3210 
Організація та проведення 

громадських робіт 
3299,00 3299,00 3298,16 100,0 

    

2282 

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

3299,00 3299,00 3298,16 100,0 
    

 
Всього по видатках 322780,00 322780,00 291532,04 90,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



2019_117_Внести зміни до пункту 6 рішення сесії від 21 червня 2019 року №967 «Про місцеві податки і 

збори», а саме додаток № 10 скасувати та викласти в новій редакції (додається). 

Додаток № 10 

до рішення сесії міської ради 

№ ___ від 14.02.2019 року 

СТАВКИ  

земельного податку
1
 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 

з 01.01.2019 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 

 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва
4
 

1 1 1 1 

01.02 Для ведення фермерського господарства
4
 1 1 1 1 

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства
4
 

1 1 1 1 

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства
4
 

1 1 1 1 

01.05 Для індивідуального садівництва
4
 1 1 1 1 

01.06 Для колективного садівництва
4
 1 1 1 1 

01.07 Для городництва
4
 1 1 1 1 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби
4
 1 1 1 1 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1 1 1 1 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства  

1 1 1 1 

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві  

1 1 1 1 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 

ринків сільськогосподарської продукції  

1 1 1 1 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення 

1 1 1 1 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

1 1 1 1 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 0,2 0,2 1 1 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 

 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)
4
 

02.02 Для колективного житлового будівництва
4
 0,2 0,2 1 1 

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

0,2 0,2 1 1 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 

тимчасового проживання  

0,2 0,2 1 1 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,2 0,2 1 1 

02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,2 0,2 1 1 

02.07 Для іншої житлової забудови   0,2 0,2 1 1 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

0,2 0,2 1 1 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування
4
 

3 3 3 3 

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти
4
 

3 3 3 3 

03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги
4
 

1 1 1 1 

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій
4
 

3 3 3 3 

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування
4
 

3 3 3 3 

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних організацій та 

органів
4
 

3 3 3 3 

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  

3 3 3 3 

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування  

3 3 3 3 

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ  

3 3 3 3 

03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  

3 3 3 3 

03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки  

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 

 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування  

3 3 3 3 

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування   

3 3 3 3 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 

органів ДСНС
4
 

1 1 1 1 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови   
1 1 1 1 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

2 2 2 2 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників  

1 1 1 1 

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників
4
 

1 1 1 1 

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків
4
 

1 1 1 1 

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів
4
 

1 1 1 1 

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків  

1 1 1 1 

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків  

1 1 1 1 

04.07 Для збереження та використання парків - 

пам’яток садово-паркового мистецтва  

1 1 1 1 

04.08 Для збереження та використання 

заказників  

1 1 1 1 

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ  

1 1 1 1 

04.10 Для збереження та використання пам’яток 

природи  

1 1 1 1 

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків  

1 1 1 1 

05 Землі іншого природоохоронного  

призначення  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 

властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 

 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

санаторно-оздоровчих закладів
4
 

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів  

3 3 3 3 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1 1 1 1 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

1 1 1 1 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення
4
 

1 1 1 1 

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту
4
 

1 1 1 1 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  1 1 1 1 

07.04 Для колективного дачного будівництва   1 1 1 1 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

1 1 1 1 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини   
1 1 1 1 

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів  
1 1 1 1 

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення  
1 1 1 1 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

1 1 1 1 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг   
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення  
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами  

1 1 1 1 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами  

1 1 1 1 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 

відведення  

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 

 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і каналами  

1 1 1 1 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних 

шляхів  

1 1 1 1 

10.06 Для сінокосіння  1 1 1 1 

10.07 Для рибогосподарських потреб  3 3 3 3 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних 

цілей  

1 1 1 1 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  1 1 1 1 

10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд  

1 1 1 1 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв 

та інших лікувально-оздоровчих закладів у 

межах прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів  

1 1 1 1 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

1 1 1 1 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами   

1,5/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості  

1,5/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств  

1,5/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води)  

1,5/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

1,5/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2 

12 Землі транспорту 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 

 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту 
1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд морського транспорту   
1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5  

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд річкового транспорту   
1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства
4
 

1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд авіаційного транспорту  
1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту  
1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд міського електротранспорту  
1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій  

1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд іншого наземного транспорту  
1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій  
3 3 3 3 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та 

споруд об’єктів поштового зв’язку  
3 3 3 3 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку  
3 3 3 3 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та 

для збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

3 3 3 3 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій   

3 3 3 3 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії  

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 

 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил
4
 

1 1 1 1 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 

військових частин (підрозділів) 

Національної гвардії
4
 

1 1 1 1 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 

Держприкордонслужби
4
 

1 1 1 1 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 

СБУ
4
 

1 1 1 1 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 

Держспецтрансслужби
4
 

1 1 1 1 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 

Служби зовнішньої розвідки
4
 

1 1 1 1 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 

інших, утворених відповідно до законів, 

військових формувань
4
 

1 1 1 1 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

16 Землі запасу  3 3 3 3 

17 Землі резервного фонду  3 3 3 3 

18 Землі загального користування
4
 3 3 3 3 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

2019_118_Взяти на баланс Бережанського міського комунального підприємства «Господар» житлову 

квартиру №3 по пл. Ринок, 21 в м. Бережани (квартиронаймач – Чичота С.Д.). 

2019_119_Взяти на баланс Бережанського міського комунального підприємства «Господар» житлову 

квартиру №10 по вул. Б. Хмельницького, 5 в м. Бережани (квартиронаймач – Пальчак 

Н.М.). 

2019_120_Взяти на баланс Бережанського міського комунального підприємства «Господар» житлову 

квартиру №2 по вул. Міцкевича, 5 в м. Бережани (квартиронаймач – Бортник М.В.). 

2019_121_Внести зміни в рішення міської ради від 21.04.2016 року №189 «Про затвердження Положення 

про порядок здійснення батьківської плати за перебування дітей в дошкільних навчальних 

закладах на території Бережанської міської ради», а саме п. 2.1 скасувати та викласти в 

наступній редакції: 

«2.1. Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами) батьки або 

особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах в розмірі: 



- м. Бережани, с. Рай - не менше 60 відсотків вартості харчування на день; 

- дошкільний підрозділ Посухівського НВК «ЗНЗ І ст. - ДНЗ» – не менше 40 відсотків 

вартості харчування на день.» 

2019_122_Внести зміни до рішення сесії міської ради від 26 січня 2017 року №479 «Про затвердження 

Положення та регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого 

комітету Бережанської міської ради», а саме додаток «Перелік адміністративних послуг 

міської ради, виконавчих органів міської ради, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг» скасувати та викласти в новій редакції (додається). 

Перелік адміністративних послуг міської ради, виконавчих органів міської ради, які 

надаються через центр надання адміністративних послуг 

1.  Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки на місцевості. 

2.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки на місцевості та передачі її у власність. 

3.  Про надання в оренду земельної ділянки для обслуговування житлового будинку , 

господарських будівель і споруд (автогаража). 

4.  Про надання в оренду земельної ділянки для ведення городництва. 

5.  Про надання в оренду умовної частки земельної ділянки для обслуговування 

нежитлового приміщення, магазину, офісу. 

6.  Про припинення права користування земельною ділянкою за добровільною 

відмовою. 

7.  Про надання дозволу на складання експертно – грошової оцінки земельної ділянки з 

метою викупу для обслуговування нежитлового приміщення магазину. 

8.  Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для передачі її в постійне користування. 

9.  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду або у 

власність. 

10.  Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачі у власність. 

11.  Про надання дозволу на укладення договору оренди елементів благоустрою з метою 

здійснення торгівлі. (вул. Міцкевича, вул. Пушкіна, пл. Ринок ). 

12.  Про обстеження земельної ділянки та погодженні межових знаків земельної ділянки 

(вирішення межових спорів) . 

13.  Про надання земельної ділянки для будівництва житлового будинку в м. Бережани. 

14.  Про надання земельної ділянки для будівництва автогаражу. 

15.  Про надання земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва. 

16.  Поновлення дії договорів оренди земельних ділянок. 

17.  Надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду. 

18.  Щодо надання в оренду умовної частки земельної ділянки для обслуговування малих 

архітектурних форм. 

19.  Щодо надання в оренду умовної частки земельної ділянки для обслуговування 

нежитлового приміщення.  

20.  Про надання дозволу на виключення із членства особистого селянського 

господарства (для жителів Лісники та Рай.) 

21.  Про обстеження житлово – побутових умов проживання в будинку (в квартирі) на 

предмет відсутності зареєстрованих осіб. 

22.  Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

23.  Про присвоєння адреси житловому будинку (квартирі, нежитловому приміщенню, 

автогаражу, магазину). 

24.  Про видачу містобудівних умов і обмежень щодо будівництва, реконструкції 

житлового (нежитлового) будинку квартири. 



25.  Про видачу будівельного паспорта на будівництво житлового нежитлового будинку, 

приміщення, автогаража. 

26.  Про надання коштів, на поховання непрацюючої особи, яка не досягла пенсійного 

віку  

27.  Про дозвіл на розміщення, встановлення рекламного щита, вивіски  та інших 

рекламних конструкцій. 

28.  Про дозвіл на підведення газопроводу, водопроводу до житлового будинку. 

29.  
Про  дозвіл на зміну особового рахунку на комунальну квартиру, у зв’язку із смертю 

квартиронаймача. 

30.  Про обстеження житлово – побутових умов на предмет догляду за престарілою 

людиною. 

31.  Про внесення змін в рішення сесії та виконком. 

32.  Про надання дозволу на здійснення земельних робіт, з метою проведення 

водопроводу, газопроводу на території Бережанської міської ради. 

33.  Про дозвіл на зрізку дерев. 

34.  Про звільнення від сплати  батьківської плати за відвідування  дошкільних 

навчальних закладів  для пільгових та малозабезпечених категорій осіб. 

35.  Про дозвіл на присутність особи  на засіданні сесії/виконкому при розгляді поданої 

заяви. 

36.  Про надання копії витягу рішення сесії / виконкому. 

37.  Про дозвіл на створення ОСББ в багатоквартирному житловому будинку. 

38.  Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, одноразової діяльності 

у сфері торгівлі та послуг. 

39.  Реєстрація місця проживання особи. 

40.  Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

41.  Реєстрація місця перебування особи. 

42.  Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця 

перебування особи 

43.  Оформлення та видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання. 

44.  Заява на видачу посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї ; 

45.  Заява на продовження строку дії посвідчень батьків та дитини   багатодітної сім’ї; 

46.  Заява про надання висновку щодо позбавлення батьківських прав; 

47.  Заява про взяття сім’ї /особи на соціальний супровід; 

48.  Заява про участь батька (матері) у виховання дитини; 

49.  Заява про надання  висновку щодо  внутрісімейного усиновлення; 

50.  Заява про надання дозволу на вчинення правочину: 

- придбання  нерухомості на ім’я  неповнолітньої дитини, 

- обмін нерухомості, що належить неповнолітній дитині, 

- відчуження нерухомості, що належить неповнолітній дитині; 

51.  Заява про надання висновку щодо зняття з реєстрації неповнолітньої дитини; 

52.  Заява про надання висновку щодо дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон; 

53.  Заява-повідомлення про дитину,  яка опинилась в складних життєвих обставинах.  

54.  Внесення виправлених відомостей до ДЗК  з видачею витягу з державного 

земельного кадастру. 

55.  Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного 

кадастру   

56.  Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність/оренду 

57.  Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

58.  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл 

їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даним ф-6-зем) 



59.  Надання відомостей з Державного Земельного Кадастру про земельну ділянку у 

формі витягів про земельну ділянку 

60.  Довідка про наявність у ДЗК відомостей про одержання у власність земельної у 

межах норм безоплатної  приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання) 

61.  Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю) 

62.  Про внесення відомостей (змін до них) до ДЗК про межі частини земельної ділянки, 

на яку поширюється права суборенди , сервітут). 

63.  Державна реєстрація, створення юридичної особи (крім громадського формування). 

64.  Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 

01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім 

громадського формування) 

65.  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної 

особи (крім громадського формування) 

66.  Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність 

на підставі власного установчого документа (крім громадського формування) 

67.  Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного 

статуту (крім громадського формування) 

68.  Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського 

формування). 

69.  Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського 

формування) 

70.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи 

(крім громадського формування). 

71.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування) 

72.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім 

громадського формування). 

73.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім 

громадського формування) 

74.  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім 

громадського формування) 

75.  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім громадського формування) 

76.  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім 

громадського формування) 

77.  Державна реєстрація фізичної особи підприємцем. 

78.  Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

79.  Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

80.  Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця за її рішенням. 

81.  Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань  у паперовій формі для проставлення 

апостиля. 



82.  Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань.. 

83.  Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 

особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної 

особи – підприємця.  

84.  Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки. 

85.  Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний 

осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

86.  Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок 

творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів. 

87.  Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки. 

88.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

89.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті ліквідації. 

90.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки в результаті реорганізації. 

91.  Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок. 

92.  Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання 

професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 

року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

93.  Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

94.  Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

95.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок. 

96.  Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок. 

97.  Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації. 

98.  Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців. 

99.  Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості 

про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

100.  Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів. 

101.  Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 



102.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

103.  Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців в результаті ліквідації. 

104.  Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців в результаті реорганізації. 

105.  Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 

106.  Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, 

зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

107.  Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

108.  Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання. 

109.  Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання. 

110.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського 

об'єднання. 

111.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського 

об'єднання. 

112.  Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) громадського об'єднання. 

113.  Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

ліквідації. 

114.  Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

реорганізації. 

115.  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання. 

116.  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

громадського об'єднання. 

117.  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання 

118.  Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії. 

119.  Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної 

партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 

120.  Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

121.  Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної 

партії. 

122.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії. 

123.  Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в 

результаті його ліквідації. 

124.  Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в 

результаті його реорганізації. 

125.  Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи. 

126.  Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

127.  Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу 

юридичної особи. 



128.  Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи. 

129.  Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

130.  Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не 

має статусу юридичної особи. 

131.  Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського 

об'єднання. 

132.  Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання. 

133.  Державна реєстрація постійно діючого третейського суду. 

134.  Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

135.  Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду. 

136.  Надання Витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців 

137.  Реєстрація  виникнення, припинення, перехід права власності. 

138.  Реєстрація виникнення, припинення, перехід іншого речового права. 

139.  Реєстрація відмови від речового права. 

140.  Реєстрація знищення об’єкта нерухомого майна. 

141.  Реєстрація взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

142.  Реєстрація заяви про відкликання заяви. 

143.  Надання інформації з Державного реєстру речових прав. 

144.  Реєстрація внесення змін до Державного реєстру речових прав. 

145.  Реєстрація рішення про заборону здійснення реєстраційних дій.  

146.  Реєстрація скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

147.  Реєстрація скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 

148.  Видача декларації про відповідність матеріально - технічної бази вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки 

 

2019_123_Продовжити дію Договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай від 21 квітня 2016 року №132/1 

частини приміщення Бережанської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 площею 

22,75 кв. м. та долі спільного користування 4,6 кв. м. по вул. Садова, 5 в м. Бережани на 

строк проведення експертної оцінки майна, але не більше, як три місяці. 

2. Доручити відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (МИХАЛЬЧУК Г.В.) 

укласти додаткову угоду до Договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай від 21 

квітня 2016 року №132/1. 

3. Оголосити конкурс щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній оцінці 

об’єктів нерухомого майна територіальної громади - частини приміщення Бережанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 площею 22,75 кв. м. та долі спільного 

користування 4,6 кв. м. по вул. Садова, 5 в м. Бережани. 

2019_124_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 607 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за кадастровим номером 6120410100 04 011 0406 гр. Яцюку Ігорю Михайловичу 

по вул. ______ в м. Бережани. 

1. Передати гр. Яцюку Ігорю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 607 кв. м. для 



будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Шевченка, 43 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Яцюку Ігорю Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_125_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 418 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за кадастровим номером 6120410100 04 011 0414 гр. Сорока Андрію Тадейовичу 

та гр. Крук Світлані Юріївні по вул. ______ в м. Бережани. 

1. Передати гр. Сорока Андрію Тадейовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ та гр. 

Крук Світлані Юріївні, жительці м. Бережани, вул. ______ безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 418 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Січових Стрільців, 26 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Сорока Андрію Тадейовичу та гр. Крук Світлані Юріївні виконувати обов’язки 

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

2019_126_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 04 004 0206 гр. Козуб Ганні Йосипівні по 

вул. Гайова, 5 в м. Бережани. 

1. Надати в оренду терміном до 01.02.2024 року гр. Козуб Ганні Йосипівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______ земельну ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Гайова, 5 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. 

2019_127_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 646 кв. м. для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 04 018 0239 гр. 

Болюх Галині Михайлівні по вул. Крушельницької в м. Бережани. 

1. Передати гр. Болюх Галині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 646 кв. м. для ведення садівництва 

по вул. Крушельницької в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Болюх Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_128_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 38 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу 

№55 за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 007 0400 гр. Дмитріву Йосифу Михайловичу по вул. Цегельна, 32 в м. 

Бережани.  

1. Передати гр. Дмитріву Йосифу Михайловичу, жителю с. Куропатники, вул. ______ 

Бережанського району безоплатно у власність земельну ділянку площею 38 кв. м. 

для будівництва та обслуговування авто гаражу №55 по вул. Цегельна, 32 в м. 

Бережани. 



2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Дмитріву Йосифу Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_129_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 2932 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 003 0046 гр. Гевко Івану Федоровичу в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку площею 1568 кв. м. код 01.03 - 

охоронна зона навколо об’єкта транспорту, підземний газопровід (магістральний) 

високого тиску. 

2. Передати гр. Гевко Івану Федоровичу, жителю с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2932 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

4. Гр. Гевко Івану Федоровичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_130_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1468 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0636 гр. Хичій Наталії Миколаївні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку площею 1468 кв. м. код 01.03 - 

охоронна зона навколо об’єкта транспорту, підземний газопровід (магістральний) 

високого тиску. 

2. Передати гр. Хичій Наталії Миколаївні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1468 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

4. Гр. Хичій Наталії Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_131_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1448 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 003 0043 гр. Хичій Наталії Миколаївні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Хичій Наталії Миколаївні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1448 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Хичій Наталії Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_132_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1300 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0635 гр. Хичій Наталії Миколаївні в с. Посухів.  

1. Передати гр. Хичій Наталії Миколаївні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1300 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Хичій Наталії Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



2019_133_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 800 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 002 0023 гр. Сеньковській Галині Дмитрівні в с. Посухів. 

1.  Передати гр. Сеньковській Галині Дмитрівні, жительці с. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 800 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2.  Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. Сеньковській Галині Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_134_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 003 0047 гр. Сеньковській Галині Дмитрівні в с. Посухів. 

1.  Передати гр. Сеньковській Галині Дмитрівні, жительці с. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2.  Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. Сеньковській Галині Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_135_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1091 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0648 гр. Сеньковській Галині Дмитрівні в с. Посухів. 

1.  Передати гр. Сеньковській Галині Дмитрівні, жительці с. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1091 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2.  Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.  Гр. Сеньковській Галині Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_136_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1394 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0650 гр. Сеньковській Галині Дмитрівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку площею 181 кв м код 01.03 - охоронна 

зона навколо об’єкта транспорту, підземний газопровід (магістральний) високого 

тиску. 

2.  Передати гр. Сеньковській Галині Дмитрівні, жительці с. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1394 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3.  Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4 Гр. Сеньковській Галині Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_137_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1445 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0649 гр. Сеньковській Галині Дмитрівні в с. Посухів. 

1.  Встановити обмеження на земельну ділянку площею 1445 кв. м., код 01.03 - 

охоронна зона навколо об’єкта транспорту, підземний газопровід (магістральний) 

високого тиску 



2.  Передати гр. Сеньковській Галині Дмитрівні, жительці с. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1445 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3.  Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.  Гр. Сеньковській Галині Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_138_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1905 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0651 гр. Сеньковській Галині Дмитрівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку площею 1905 кв. м., код 01.03 - 

охоронна зона навколо об’єкта транспорту, підземний газопровід (магістральний) 

високого тиску. 

2. Передати гр. Сеньковській Галині Дмитрівні, жительці с. ______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 1905 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

4. Гр. Сеньковській Галині Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_139_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1509 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0631 гр. Грабар Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Грабар Галині Михайлівні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1509 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Грабар Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_140_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1255 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0632 гр. Грабар Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Грабар Галині Михайлівні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1255 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Грабар Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_141_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 806 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0633 гр. Грабар Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Грабар Галині Михайлівні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 806 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Грабар Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



2019_142_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1394 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0634 гр. Грабар Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Грабар Галині Михайлівні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1394 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Грабар Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_143_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1464 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 003 0042 гр. Грабар Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Грабар Галині Михайлівні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1464 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Грабар Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_144_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 1600 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 003 0041 гр. Грабар Галині Михайлівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку площею 1600 кв. м. , код 01.03 - 

охоронна зона навколо об’єкта транспорту, підземний газопровід (магістральний) 

високого тиску. 

2. Передати гр. Грабар Галині Михайлівні, жительці с. ______ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1600 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

4. Гр. Грабар Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_145_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 654 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 0240 гр. Чепіль Ярославу 

Теодоровичу по вул. Цегельна,20 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Чепіль Ярославу Теодоровичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 654 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Цегельна,20 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Чепіль Ярославу Теодоровичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_146_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 522 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 0254 гр. Тацюку Дмитру 

Васильовичу по вул. Манастирського, 35 в м. Бережани. 



1. Передати гр. Тацюку Дмитру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 522 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Манастирського, 35 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Тацюку Дмитру Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_147_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 04 018 0232 гр. Пудло Володимиру 

Йосиповичу по вул. Крушельницької, 66 в м. Бережани. 

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

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Крушельницької, 66 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Тацюку Дмитру Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_148_Продовжити терміном до 01.02.2024 року «Спілка ветеранів Афганістану» сервітутне 

користування умовної частки земельної ділянки площею 14,26 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення, по пл. Ринок, 20 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 20.03.2019 року. 

2019_149_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Кравцю Олегу Миколайовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки 65,0 кв. 

м. для обслуговування нежитлового приміщення, магазину «Оксамит» по вул. 

Тернопільська, 24«а» 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 20.03.2019 року. 

2019_150_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Коліснику Михайлу Володимировичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки 22,0 кв. 

м. для обслуговування нежитлового приміщення, по вул. С.Бандери, 25 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 20.03.2019 року. 

2019_151_Розірвати договір про земельний сервітут № 190 від 15 травня 2014 року укладений з кредитною 

спілкою «Взаємодопомога» по вул. Чорновола, 3/1 у зв’язку з відчуженням приміщення та 

добровільною відмовою.  

2019_152_Продовжити терміном до 01.02.2020 року гр. Сеньків Стефанії Михайлівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 751 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани 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. 

2019_153_Надати терміном до 01.02.2020 року гр. Олійник Дарії Павлівні, жительці м. Бережани, вул. 

______ в оренду земельну ділянку площею 119 кв. м. для ведення городництва в м. 

Бережани по вул. Комарова. 



1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

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

ділянки. 

2019_154_Надати терміном до 01.02.2020 року гр. Маслій Роману Івановичу, жителю м. Бережани, вул. О. 

______ в оренду земельну ділянку площею 650 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. 

2019_155_Надати терміном до 01.02.2020 року гр. Павлів Галині Ярославівні, жительці с. Лісники, вул. 

______ в оренду земельну ділянку площею 332 кв. м. для ведення городництва в м. 

Бережани по вул. Топольна. 

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. 

2019_156_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. Лех Галині Михайлівні, жительці 

м. Бережани, вул. ______ земельної ділянки площею 500 кв. м. для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Шевченка, 55«л»/1 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 01.02.2024 року гр. Лех Галині Михайлівні, жительці 

м. Бережани, вул. ______ земельну ділянку площею 500 кв. м. для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Шевченка, 55«л»/1 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 11.02. – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер 6120410100 04 011 

0413, землі промисловості), із земель міста не наданих у власність чи користування. 

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

ділянки. 

4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2019_157_Продовжити терміном до 01.02.2020 року гр. Женчак Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, 

вул. ______ оренду земельної ділянки площею 651 кв. м. за кадастровим номером 

6120410100 04 005 0226 для розміщення та обслуговування будівель та споруд міні бару 

«Над потоком» і танцювальної площадки по вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати до 

20.03.2019 року. 

2019_158_Продовжити терміном до 01.02.2020 року гр. Женчак Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, 

вул. ______ оренду земельної ділянки площею 17 кв. м. за кадастровим номером 

6120410100 04 005 0227 для розміщення та обслуговування будівель та споруд міні бару 

«Над потоком» і танцювальної площадки по вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани. 

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

ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати до 

20.03.2019 року. 



2019_159_Продовжити терміном до 01.02.2022 року гр. Криворучка Яні Валеріївні, жительці м. Бережани, 

вул. ______ та гр. Якимець Анастасії Олегівні, жительці м. Бережани, пл. ______ оренду 

земельної ділянки площею 290 кв. м за кадастровим номером 6120410100 04 005 0220 для 

будівництва обслуговування придбаного об’єкту нерухомості – незавершеного 

будівництва навчальних кабінетів та офісу по вул. Руська, 8 в м. Бережани. 

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

ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати до 

20.03.2019 року. 

2019_160_Продовжити терміном до 01.02.2024 року гр. Кліщ Оксані Омельянівні, жительці м. Бережани, 

вул. ______ оренду земельної ділянки площею 25 кв. м., за кадастровим номером 

6120410100 04 009 0136, наданої для обслуговування торгового кіоску по вул. С. Бандери, 

47«а» в м. Бережани. 

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

ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати до 

20.03.2019 року. 

2019_161_Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,2347 га за кадастровим номером 

6120410100 04 002 0102, наданої в оренду для ведення городництва гр. Островському 

Роману Васильовичу у зв’язку із смертю орендаря. 

2019_162_Надати терміном до 01.02.2024 року гр. Островські Олені Романівні, жительці м. Бережани, вул. 

______ в оренду земельну ділянку площею 0,2347 га за кадастровим номером 6120410100 

04 002 0102, для ведення городництва по вул. Тернопільська в м. Бережани. 

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

ділянки. 

2. Договір оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати до 20.03.2019 року. 

2019_163_Продовжити терміном до 01.02.2020 року Бережанському районному споживчому товариству 

оренду земельної ділянки площею 1,0913 га наданої для обслуговування будівель торгівлі 

по вул. Привокзальна, 1 в м. Бережани. 

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

ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати до 

20.03.2019 року. 

2019_164_Надати гр. Нечипор Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 684 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Тепла, 16«а» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_165_Надати гр. Криницькій Меланії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 710 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Рогатинська, 18в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_166_Надати гр. Олійник Дарії Павлівні, 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 789 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Комарова, 17 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_167_Надати гр. Цап Лідії Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 



будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Рогатинська, 14 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_168_Надати гр. Цап Лідії Ярославівні, 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 362 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Рогатинська в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_169_Надати гр. Балко Марії Григорівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Хатки, 95 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_170_Надати гр. Балко Марії Григорівні, 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 372 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_171_Надати гр. Пілату Михайлу Антоновичу, 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 620 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Кошова, 70 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_172_Надати гр. Дзядикевич Любові Ярославівні, 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. 8-го Березня,49 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_173_Надати гр. Махновець Оксані Богданівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

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

будівель та споруд по вул. Хатки, 110 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_174_Надати гр. Соленко Надії Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 853 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Рогатинська, 28 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_175_Надати гр. Нечипор Богдану Дем’яновичу, 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 

517 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Родин Старухів, 28«а» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_176_Надати гр. Війтик Ганні Федорівні, 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 591 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Лисенка, 29 в м. Бережани. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_177_Надати гр. Снаку Ігорю Степановичу, 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. Чайковського, 10 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_178_Надати гр. Снаку Ігорю Степановичу, 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 135 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Чайковського в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_179_Надати гр. Гурей Ярославу Станіславовичу, 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 

29 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 69 по вул. О.Кобилянської, 60 

в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_180_Надати гр. Копаниця Михайлу Ярославовичу , 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 

849 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Тичини, 7 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_181_Надати гр. Липка Ользі Ярославівні, 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 27 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 5 по вул. Січових Стрільців, 67«б» в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року. 

2019_182_Надати гр. Квасниця Ірині 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 

565 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Тиха, 34 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2019 року 

2019_183_Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою 

площею 1129 кв. м., за кадастровим номером 6120410100 04 003 0084, за цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по 

вул. Набережна в м. Бережани в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, (171617,09 грн.) та становить 5148 грн. 51 коп. (п’ять тисяч сто сорок вісім 

гривень 80 коп.) . 

1. Встановити наступні умови продажу на конкурентних засадах права на оренду земельної 

ділянки. 

2.1. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати за 

користування земельною ділянкою, що становить 25,74 гривні 

2.2. Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з переможцем 

торгів – 10 років. 

2.3. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів (аукціону). 

2.4. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про проведення 

земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 



2.5. 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. 

2019_184_Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 04.02.2014 року №141 наданого 

для обслуговування торгового павільйону гр. Раєвському Івану Володимировичу у зв’язку 

із смертю орендаря. 

2019_185_Надати гр. Раєвському Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ______ в оренду, 

терміном до 01.10.2020 року земельну ділянку площею 17,0 кв. м. для обслуговування 

малої архітектурної форми (павільйону) № 1 по вул. Пушкіна 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 20.03.2019 року. 

2019_186_Припинити гр. Гораль Івану Михайловичу, жителю с. Лісники, вул. ______ право користування 

земельною ділянкою площею 0,10 га наданої для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лісники в урочищі «Загороди» у зв’язку з добровільною відмовою (заява 

№ Г-66 від 01.02.2019 року). 

1.1. Земельну ділянку, щодо якої припинено право користування, перевести до земель не 

наданих у власність чи користування  

1.2. Земельному відділу міської ради внести відповідні записи в земельно-облікову 

документацію. 

2019_187_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: 

3.1. Першочергове надання земельних ділянок проводиться мешканцям Бережанської 

міської територіальної громади; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання заяви 

учасниками АТО на погодження виділення відповідних земельних ділянок. 

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

Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області з 

метою подальшого надання земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

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. Іщишин Микола Миколайович 
Херсонська обл., Високопільський р-н, с. 

______ 
______ 

2019_188_Надати гр. Ушакову Валентину Миколайовичу, жителю м. Харків, вул. ______ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 37 

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

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2020 року. 

2019_189_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 944 від 5 червня 2014 року 

п. 16 скасувати та викласти в такій редакції: 



«16 Надати гр. Бурдашу Андрію Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ______ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

орієнтовною площею 98 кв. м для будівництва та обслуговування придбаного 

нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 55«з»/2 в м. Бережани, за цільовим 

призначенням - для будівництва індивідуального гаража, із земель міста ненаданих у 

власність чи користування. 

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

2019_190_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 792 від 21 грудня 2017 року п. 1 скасувати та 

викласти в такій редакції: 

«1. Надати гр. Маді Юрію Богдановичу, жителю с. Лісники, вул. ______ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

площею 0,5752 га для обслуговування нежитлових приміщень по вул. Рогатинська, 

101 в м. Бережани, за цільовим призначення - для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

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

2019_191_Продовжити терміном до 01.09.2019 року термін дії п.5 рішення сесії міської ради № 249 від 

16.06.2016 року щодо надання гр. Павлів Ярославі Дмитрівні, жительці  м. Бережани, вул. 

______ дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,10 га для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, 43/3 в м. Бережани. 

2019_192_Затвердити гр. Потичко Володимиру Олексійовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ проект 

землеустрою щодо відведення орендованої земельної ділянки площею 0,10 га, цільове 

призначення якої змінюється з цільового призначення - для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних, до підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості будівництва на – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (кадастровий 

номер – 6120410100 04 018 0234) по вул. Шевченка, 136Б/1 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Потичко Володимиру Олексійовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Шевченка, 136Б/1 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Потичко Володимиру Олексійовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_193_Затвердити гр. Цокало Олександру Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ______ проект 

землеустрою щодо відведення орендованої земельної ділянки площею 0,10 га, цільове 

призначення якої змінюється з цільового призначення - для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних, до підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості будівництва на – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (кадастровий 

номер – 6120410100 04 018 0235) по вул. Шевченка, 136Б/2 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Цокало Олександру Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Шевченка, 136Б/2 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Гр. Цокало Олександру Євгеновичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_194_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку земельної ділянки, за 

кадастровим номером 6120410100 04 011 0392, площею 1460 кв. м., наданої в оренду для 



розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових траспортних послуг та 

допоміжних операцій по вул. Шевченка, 55«м» в м. Бережани та подальшого викупу гр. 

Драган Степаном Васильовичем, жителем м. Бережани, вул. ______ із внесенням 

користувачем попередньої оплати – авансу в розмірі 20% визначеної за нормативною 

грошовою оцінкою земельної ділянки. 

2019_195_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва №262 

«Влаштування пандусу, поточний ремонт комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Бережанської міської ради по вул. Садова, 5 в м. Бережани» загальною 

кошторисною вартістю 69, 982 тис. грн. (шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві 

гривні). 

2019_196_Звільнити в 100% розмірі, з 01.03.2019 року до 31.05.2019 року:  

- Статкевич Надію Іванівну, жительку м. Бережани, вул. ______, від плати за харчування її 

сина Статкевича Ігоря Юрійовича, ______ року народження, в Бережанській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3; 

2019_197_Звільнити в 100% розмірі, з 01.03.2019 року до 31.05.2019 року: 

- Кирик Надію Андріївну, жительку м. Бережани, вул. Лепких, 14/10, від плати за 

харчування її сина Кирика Станіслава Олеговича, 02.12.2004 року народження, в 

Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3; 

2019_198_Звільнити в 100% розмірі, з 01.03.2019 року до 31.05.2019 року: 

- Лагошняк Вікторію Володимирівну, жительку м. Бережани, вул. ______, від плати за 

харчування її сина Лагошняка Максима Валерійовича, ______ року народження, та 

дочки Лагошняк Софії Валеріївни, ______ року народження, в Бережанській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 

2019_199_Внести зміни в Положення про іменні стипендії Бережанської міської ради для обдарованих 

дітей міста Бережани, сіл Лісники та Рай, затвердженого рішенням сесії Бережанської 

міської ради від 29.08.2018 р. №1042, а саме: 

- п. 4.2. викласти в наступній редакції: 

«4.2. Розмір іменних стипендій встановлює комісія з призначення іменної стипендії 

міського голови обдарованим дітям. Максимальний розмір стипендії становить 1000 

грн. в місяць (з урахуванням можливості щорічного перегляду) і не підлягає 

індексації протягом року»; 

- у додатку 2 у зв’язку із звільненням Ткачик Галини Львівни з посади завідувача 

методичного кабінету відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

замінити секретаря комісії на Джумана Богдана Михайловича. 

2019_200_Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на виготовлення детального 

плану території на земельну ділянку орієнтовною площею 26 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 8 по вул. Цегельна, 32 в м. Бережани, Тернопільської 

області. 

2019_201_Затвердити Правила благоустрою на території Бережанської міської ради  (додаток 1). 

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення Бережанської міської ради № 102 від 

22.08.2006 року «Про затвердження Правил благоустрою на території Бережанської 

міської ради, зі змінами та доповненнями до них. 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення Бережанської міської ради № 102 від 

22.08.2006 року «Про затвердження Правил благоустрою на території Бережанської 

міської ради» та № 415 від 02.11.2007 року «Про внесення змін і доповнень до Правил 

благоустрою на території Бережанської міської ради». 

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

питань житлово-комунального господарства, містобудування, екології та надзвичайних 

ситуацій. 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення Бережанської міської ради 

«Про затвердження Правил благоустрою на території Бережанської міської ради» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.  



 З метою дотримання громадського порядку на території міської ради, забезпечення в 

ньому чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських 

місцях та житлових зонах на території міської ради запроваджуються Правила благоустрою на 

території Бережанської міської ради. Правила благоустрою на території Бережанської міської 

ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок 

благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Бережани, сіл лісники та Рай, 

регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міської 

ради, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті та 

в селах. 

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є 

обов’язковими для виконання на території міської ради виконавчими органами місцевого 

самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та 

громадянами. 

Правила благоустрою на території Бережанської міської ради, затверджені рішенням 

Бережанської міської ради від 29.08.2003 р. № 11-XIV-IV, з поправками від 04.09.2006 р., 

17.07.2008 р., 19.04.2012 р., 28.11.2013 р. та 25.03.2014 р.  

За минулий час суттєво змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних 

питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території міської ради. У зв’язку з цим 

виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері 

благоустрою території міської ради відповідно до Конституції України і Законів України „Про 

благоустрій населених пунктів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього 

природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, 

"Про житлово-комунальні послуги"  та інших документів чинного законодавства України. 

  

2. Цілі державного регулювання. 
Ці правила регулюють правовідносини учасників щодо додержання органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами законодавства 

України в сфері благоустрою, використання об’єктів благоустрою Бережанської міської 

територіальної громади відповідно до їх функціонального призначення для 

забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального 

використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих  правил  забудови, 

інших вимог, передбачених законодавством України. 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для 

розв’язання проблеми. 
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про 

затвердження Правил благоустрою на території Бережанської міської ради». Також, 

пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів. 

За загальними правилами, встановленими Законом України “Про благоустрій населених 

пунктів”, утримання у належному стані об'єктів благоустрою власними силами або шляхом 

залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач. 

Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та 

іншого призначення, розташованих на території об'єкта благоустрою, зобов'язані забезпечити 

належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території, а також можуть на 

умовах договору, укладеного з балансоутримувачем забезпечувати належне утримання 

прилеглої та закріпленої за ними території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкту 

благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об'єкта 

благоустрою. 

Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання є достатньо високим, 

що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми. 

Самоврядний контроль за дотриманням правил благоустрою здійснюється шляхом: 

- проведення перевірок (обстежень закріплених територій); 



- розгляду документації із благоустрою, пов'язаної з виконанням будівельних та 

господарських робіт; 

- відстеження своєчасного оформлення (переоформлення) документів та дозволів на 

виконання робіт з благоустрою. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. 
Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного 

виконання суб’єктами господарювання та громадянами його вимог. 

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні: 

5.1. позитивні: 

- відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження 

об’єктів та елементів благоустрою; 

- здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і 

правил; 

5.2. негативні: 

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником 

(балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному 

стані; 

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та 

елементів благоустрою. 

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення 

дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: 

здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до 

відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.  

Аналіз вигод та витрат. 
Запропонований проект рішення Бережанської міської ради не потребує додаткових 

фінансових витрат на його впровадження з боку громадян та суб’єктів господарювання. 

Сфери та види впливу регулювання 

Сфери впливу Вид впливу 

Інтереси громадян 

1.Визначення конкретних вимог до кожного члена 

територіальної громади з питань дотримання чистоти та 

належного санітарного стану, торгівлі в громадських місцях та 

житлових зонах на території Бережанської міської 

територіальної громади. 

2.Створення умов для реалізації прав громадян у сфері 

благоустрою Бережанської міської територіальної громади. 

Інтереси суб’єктів 

господарювання 

1. Встановлення правил та вимог з питань забезпечення в місті 

чистоти та належного санітарного стану, торгівлі в громадських 

місцях та житлових зонах. 

2.Отримання змоги в забезпеченні регулювання прав та 

обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою 

території Бережанської міської територіальної громади. 

3. Створення умов для будівництва нових об’єктів та реалізації 

проектів благоустрою при введенні в експлуатацію об’єктів 

підприємництва 

Інтереси міської громади 

1.Покращення санітарного та екологічного стану та 

благоустрою Бережанської міської територіальної громади в 

цілому; покращення роботи комунальних служб в утриманні 

об'єктів благоустрою Бережанської міської територіальної 

громади, зменшення видатків на їх утримання з міського 

бюджету, що дозволить вивільнити кошти для інших проблем 

Бережанської міської територіальної громади. 



Інтереси держави 
1.Забезпечення дотримання вимог законодавства України у 

сфері благоустрою. 

  

Аналіз вигод та витрат 

Вигоди Витрати 

Сфера інтересів міської ради 

1.Встановлюється порядок благоустрою та 

утримання територій об'єктів благоустрою міста 

Фастова, регулюються права та обов'язки учасників 

правовідносин у сфері благоустрою території міста, 

визначається комплекс заходів, необхідних для 

забезпечення чистоти і порядку у місті відповідно до 

вимог законодавства України. 

Утримання апарату контролю за 

дотриманням Правил благоустрою, 

проведення рейдів перевірки. 

  

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 

1.Забезпечення регулювання прав та обов'язків 

учасників правовідносин - суб'єктів господарювання 

у сфері благоустрою території Бережанської міської 

територіальної громади, визначення комплексу 

заходів, необхідних для забезпечення чистоти і 

порядку. 

1.     Час, затрачений на 

вивчення регуляторного акта. 

2.Матеріальні затрати, пов'язані з 

виконанням цих Правил при 

здійсненні господарської 

діяльності. 

Сфера інтересів громадян 

1.Покращення санітарного стану території міста та 

навколишнього природного середовища. 

2.Створення умов для реалізації прав громадян. 

1.     Час, затрачений на 

вивчення регуляторного акта. 

2.Оплата послуг суб'єктів 

господарювання, які забезпечують 

благоустрій території Бережанської 

міської територіальної громади. 

Негативні результати впровадження рішення не вбачаються. 

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта. 
Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є 

загальнообов’язковим до застосування на території Бережанської міської територіальної 

громади, термін дії якого довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). У 

разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться 

зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження “Правил 

благоустрою на території Бережанської міської ради” відповідає чинному законодавству. 

 

8. Показники результативності регуляторного акта. 
Показники результативності дії рішення Бережанської міської ради: 

- кількість укладених договорів на вивезення побутових відходів та сміття, (шт.) 

- кількість ліквідованих стихійних звалищ побутового сміття, (шт.) 

- кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил 

благоустрою, (шт.) 

-  кількість складених адміністративних протоколів за порушення правил 

благоустрою ст.152 КУаАП (шт.) 

- розміри надходжень до бюджету міста за порушення правил з благоустрою території 

міста, (грн.) 

- обсяг проведених заходів пов’язаних з проведенням робіт з будівництва, ремонту, 

реконструкції та утримання об’єктів благоустрою міста: а)ремонт фасадів (буд.); 

б)благоустрій прилеглих територій (буд.); в) реконструкції вулиць (шт.); 

г)улаштування тротуарної плитки (м.кв.); 

- кількість висаджених, (шт.): -дерев; -кущів; -квітів; -сажанців; 



-  кількість санітарно очищених сухих і аварійних дерев: - підрізано дерев; - 

створено газонів; - створено квітників; 

- кількість встановлених урн, (шт.) 

-  благоустрій автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів, (шт.) 

- розмір коштів, що надійшли до цільового фонду Бережанської міської ради на 

заходи з благоустрою міста, (грн.) 

- ремонт дорожнього покриття, (м.кв): -тротуар; -пр. частина; 

- кількість позовів до суду про стягнення коштів внаслідок порушення Правил, (шт.) 

- кількість укладених договорів на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів 

благоустрою, (шт.) 

- надходження до міського бюджету від сплати  Пайової участі (внеску) в утриманні 

об’єктів благоустрою, (грн.) 

- кількість укладених договорів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

- обсяг надходження коштів до міського бюджету, що надійшли за розміщення 

рекламних засобів, (грн.) 

- кількість проведених робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, 

реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів в межах міста 

Бережани 

- кількість наданих дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні 

робіт, (шт.) 

 

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення 

базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. 

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових 

показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення). 

 

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть 

слугувати періодичні перевірки, рейди інспекції з благоустрою, та громадських 

інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою території села, а також 

кількість порушень Правил благоустрою на території Бережанської міської ради. 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

рішенням сесії Бережанської міської ради 

№    від _______________2019 року 

 

      

ПРАВИЛА 

благоустрою на території  Бережанської міської ради 

 

ПРАВИЛА  СКЛАДАЮТЬСЯ  З ТЕКСТОВОЇ  ТА  ГРАФІЧНОЇ  ЧАСТИНИ: 

 

ТЕКСТОВА    ЧАСТИНА: 

Загальні положення 

1. Сфера дії Правил та учасники правовідносин у сфері благоустрою. 

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та 

доступності правил. 

3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил. 

4. Порядок громадського обговорення проекту Правил. 

5. Порядок внесення змін до Правил. 

6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою. 

Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, юридичних та 

фізичних осіб, громадян, власників об’єктів нерухомості. 



7. Заходи з реалізації проекту благоустрою території населених пунктів на території 

міської ради. 

8.Порядок  виконання  робіт на впорядкованих  територіях. 

9.Утримання об'єктів міського благоустрою. 

10. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального 

користування (лісів, парків, скверів, садів, рекреаційних зон) 

11. Вимоги до санітарного очищенняня території. 

12. Відповідальність за порушення «Правил благоустрою та утримання елементів 

благоустрою на території Бережанської міської ради». 

13. Заключні положення 

14. Перлік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють 

правила. 

 

ГРАФІЧНА    ЧАСТИНА: 

1.План благоустрою на території міської ради. 

2.Схема обмежень використання територій об’єктів благоустрою. 

3.Схема меж обєктів  благоустрою з визначенням балансоутримувачів  цих об’єктів, а    

також меж територій закріплених за підприємствами, установами, організаціями. 

   

 

 

ПРАВИЛА 

благоустрою на території 

Бережанської міської ради 

Загальні положення 

Правила благоустрою територій м. Бережани сіл Лісники, Рай  та Посухів Бережанської 

міської ради – нормативно-правовий акт, яким встановлюється  порядок благоустрою та 

утримання територій об’єктів благоустрою. 

Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, 

осушення та озеленення території, а також  виконання соціально-економічних, організаційно-

правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження 

рівня шуму  та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального 

використання, належного утримання  та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності довкілля. 

До об’єктів благоустрою належать: 

Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів 

загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, площ, майданів, 

набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, 

навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-

складських, присадибних земельних ділянок, садівничих товариств. 

 Вулично-дорожня мережа (земельне полотно  і проїздна частина вулиць, майданів, 

внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, вуличні 

автомобільні стоянки, водостічні та дренажні системи, труби та мости, зони паркування, які не 

є окремими інвентарними об’єктами і знаходяться на балансі вулиці або дороги, технічні 

засоби організації дорожнього руху, в тому числі автоматизовані системи керування рухом); 

Штучні споруди на вулично-дорожній мережі (мости, естакади, шляхопроводи); 

Побутове та комунальне обладнання територій житлової забудови (сміттєзбірники, 

майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення, дитячих забав і спортивних ігор, 

проведення культурно-масових заходів та санітарно-захисних зонах); 

Зелені насадження (парки, сади загального користування, зелені насадження на вулицях, 

дорогах, прибудинкових територіях та санітарно-захисних зонах): 

Малі архітектурні форми (лави, урни, навіси на зупинках громадського транспорту, 

паркани, огорожі, кіоски, рекламні щити, альтанки, декоративні скульптури та композиції, 



пам’ятки, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та 

декоративні басейни, пам’ятники та пам’ятні знаки); 

Цвинтарі та кладовища; 

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (електротехнічне обладнання, в тому числі 

лінії електропередач); 

Гідротехнічні та протизсувні споруди (штучні та природні водойми, пляжі та місця 

відпочинку на них, дамби, греблі, берегові укріплення. набережні та підпірні стінки, сходи, 

парапети, дренажі); 

Споруди санітарного очищення та прибирання міста (полігони для твердих побутових 

відходів, асенізаційне поле, громадські туалети); 

Споруди водопостачання (насосні станції, пожежні водойми, шахтні та механічні 

колодязі, свердловини та споруди на них, водонапірні вежі, водопровідна мережа, 

перекриваючі та контрольні колодязі, запірна арматура, пожежні гідранти). 

Роботи з ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою поділяються на такі 

види: капітальний, середній та поточний, ремонти і утримання. 

До капітального ремонту об’єктів міського благоустрою належать роботи, спрямовані на 

підвищення їх експлуатаційних характеристик, зокрема на підвищення технічних нормативів, 

збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення 

габаритів об’єктів і окремих їх частин в межах норм, які відповідають технічній категорії, 

встановленій для даного об’єкту міського благоустрою. 

Середньому ремонту підлягають тільки вулично-дорожня мережа та штучні споруди. 

До середнього ремонту відносять роботи, пов’язані з періодичним відновленням шару 

зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, 

поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних 

споруд. 

При необхідності середній ремонт може містити в собі ліквідацію усіх дрібних 

пошкоджень покриття проїзної частини вулично-дорожньої мережі та штучних споруд. 

До поточного ремонту належать роботи для запобігання дрібним деформаціям та 

пошкодженням об’єктів міського благоустрою та з негайної їх ліквідації. 

Роботи з утримання об’єктів благоустрою полягають у регулярному проведені заходів 

щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення нормальних умов функціонування 

та утримання їх у чистоті і порядку.  

 

1. Сфера дії Правил та учасники правовідносин у сфері благоустрою. 

1.1. Ці правила регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у галузі 

благоустрою на  території міської ради, визначають комплекс заходів, необхідних для 

забезпечення чистоти і порядку  на території міської ради. 

1.2. Правила містять загальнообов'язкові на території міської ради норми, за порушення 

яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 

1.3. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є 

громадяни, громадські організації, власники, керівники та інші посадові особи підприємств, 

організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування (далі по тексту 

"відповідальні посадові особи"), фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені 

здійснювати контроль за станом благоустрою. 

1.4. Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих 

Правил, координація дій відповідних посадових осіб, пов'язаних з їх виконанням, здійснюється 

міськвиконкомом, міським комунальним підприємством, Бережанським ВП ГУПУ в 

тернопільській області. 

 

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та 

доступності правил. 

2.1.Правила благоустрою на території міської ради забезпечують державні, громадські та 

приватні інтереси відкриті і доступні для всіх громадян України і є обов’язковими до 



виконання для всіх мешканців відповідної території і для тих, хто тимчасово перебуває на 

території міської ради. 

 

3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил. 

3.1. Громадяни, громадські організації можуть брати учась у виконанні правил, впливати 

на роботи по благоустрою безпосередньо так і через дорадчі комітети, об’єднання громадян 

шляхом подання пропозицій через засоби масової інформації, публічне оприлюднення, 

рекомендацій щодо підприємств, установ і організацій, які ігнорують вимоги Правил. 

3.2 Громадяни, органи самоорганізації населення можуть об’єднуватися для виконання 

робіт з благоустрою населених пунктів на території ради. 

3.3 Здійснювати громадський контроль за дотриманням правил благоустрою. 

 

4. Порядок громадського обговорення проекту Правил. 

4.1. За 30 днів до затвердження Правила розповсюджуються 

згідно_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

5. Порядок внесення змін до Правил. 

5.1. Внесення змін до правил проводиться в тому ж порядку, що і затвердження.   

 

6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою. 

Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, юридичних та 

фізичних осіб, громадян, власників об’єктів нерухомості. 

6.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 

власності, а також громадяни зобов'язані при виконанні робіт з благоустрою та утриманні 

об’єктів благоустрою: 

6.1.1 Здійснювати благоустрій відповідних територій за затвердженими у встановленому 

порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну 

міського середовища, сучасних вимог щодо механізованого прибирання і утримання дорожніх 

покриттів, площ, внутріквартальних та прибудинкових територій, газонів, зелених насаджень 

тощо. 

6.1.2. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, свої та 

прилеглі території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, 

споруд, обладнання, малих архітектурних форм, реклами і рекламоносіїв, елементів 

зовнішнього благоустрою. 

6.1.3. Забезпечувати щорічне, і після стихійного лиха, обстеження відповідних територій, 

будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами. 

6.1.4. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати 

фарбування монументів, пам'ятників, скульптурних зображень без погодження з Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України та міським  архітектором. 

6.1.5. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі 

затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання 

цих робіт у ДАБІУ. 

6.1.6. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми 

та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, 

затвердженої у встановленому порядку.           6.1.7. При організації вуличної торгівлі, у тому 

числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та 

вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення. На час організації 

вуличної торгівлі, з метою забезпечення чистоти необхідно укладати договір з підприємством, 

визначеним міськвиконкомом, про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної 

території. 



6.1.8. Проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, 

встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, 

складування конструкцій і матеріалів, суворо дотримуючись вимог проекту організації 

будівництва і тільки на підставі дозволу міськвиконкому,  інспекції ДАБК. Своєчасно і якісно 

проводити благоустрій територій після закінчення цих робіт із дотриманням термінів, вказаних 

у дозволі. Короткотермінове  використання територій загального користування тротуарів, доріг, 

площ, скверів і тп. для складування будматеріалів, будівельної техніки  проводиться на основі 

відповідного договору із міською радою на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для 

розміщення тимчасових виробничо-складувальних зон будівельних майданчиків з 

обов’язковою оплатою у відповідності до методики розрахунку.  

6.1.9. Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також 

харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм. 

6.1.10. Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових 

відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному 

стані, згідно з санітарними нормами і правилами. 

6.1.11. Не допускати прокладання трубопроводів, водопроводів та інших інженерних 

мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також відведення стічних вод на 

тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод, 

6.1.12. Забезпечувати виконання планових і аварійних робіт тільки за ордером міської 

ради, дотримуючись при цьому всіх вимог та умов, зазначених в ордері, 

6.1.13. Утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, 

боротьба з бур'янами, поливання зеленої зони і газонів), миття шляхів, у тому числі площ, 

тротуарів, доріжок і прибудинкових територій та прибирання снігу виконувати за погодженням 

з МКП  «Господар». 

6.1.14. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду рекламоносіїв згідно з 

паспортом, погодженим міськвиконкомом та органами архітектури, а в охоронних зонах 

пам’яток архітектури та центральній частині м. Бережани також з ДІАЗ. 

6.1.15. Дотримуватись порядку утримання та поводження з домашніми та іншими 

тваринами. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин тільки на спеціально передбачених 

для цього майданчиках. 

6.1.16. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що 

відведені в установленому порядку під будівництво. 

6.1.17. Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними 

засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць 

внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних 

вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. 

6.1.18. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при 

їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць. 

6.1.19. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та 

прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення 

на територіях об'єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину 

вулиць, тротуари, у водойми. 

6.1.20. При проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення 

техніки безпеки використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання 

робіт. 

 

7. Заходи з реалізації проекту благоустрою території населених пунктів на території 

міської ради. 

7.1 Заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного 

утримання і раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування 

об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. 

7.2 До повноважень Бережанської міської ради у сфері благоустрою належить: 



7.2.1 Затвердження місцевих програм та заходів благоустрою на території Бережанської 

міської ради, забезпечення їх виконання, організація забезпечення на території  міської ради  

чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях. 

7.2.2 Створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення  здійснення з іншими 

суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень 

цих органів (служб). 

7.2.3 Організація місць відпочинку для населення . 

7.2.4 Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів.  

7.2.5 Затвердження правил благоустрою територій населених пунктів. 

7.2.6 Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій 

(балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою. 

7.2.7 Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-                                    

технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою 

населених пунктів. 

7.2.8 Здійснення  контролю  за  станом благоустрою та утриманням  територій,  

інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій,  їх озелененням, охороною 

зелених насаджень,  водних об'єктів тощо. 

7.2.9 Надання  дозволу  на  розміщення  на  території  об'єктів благоустрою  будівель і 

споруд соціально-культурного,  побутового, торговельного та іншого призначення,  визначення  

обсягів  пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою; 

7.2.10 Визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою   

населених   пунктів,   графіків роботи   кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного 

очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту  

об'єктів благоустрою; 

7.2.11 Інформування   населення   про   здійснення заходів   з благоустрою населених 

пунктів; 

7.2.12 Визначення в установленому порядку розміру  відшкодувань юридичними  та  

фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки,  спричинені 

порушенням  законодавства  у  сфері благоустрою та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

8.Порядок виконання робіт на впорядкованих територіях. 

8.1. Загальні положення. 

Підставою для:  виконання будівельних, ремонтно будівельних робіт (крім аварійних) на 

впорядкованих територіях; встановлення тимчасової чи постійної  огорожі, будівельних 

риштувань при ремонті фасадів будинків; встановлення літніх майданчиків, кіосків, 

стаціонарних яток на вулицях, площах, скверах, парках, дворах є дозвіл, який видається 

міськвиконкомом у встановленому чинним законодавством порядку. 

В комплексних   проектах   на   будівництво,   реконструкцію   або капітальний ремонт 

доріг необхідно передбачати закладання додаткових поперечних  каналів і футлярів з труб для 

перспективного прокладання мереж. 

Основний метод прокладання підземних інженерних мереж при перетині проїзної частини 

вулиць є закритий. 

Під час виконання робіт, зв'язаних з закриттям або обмеженням руху транспорту, в 

проектах виконання робіт повинні бути розроблені і узгоджені із міськвиконкомом, ДАБІУ і 

власником доріг схеми організації руху транспорту і пішоходів, встановлення відповідних 

дорожніх знаків. Закриття руху на вулицях проводиться на основі  рішення міськвиконкому. 

Під час виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт організації повинні 

підтримувати чистоту на прилеглій території, створити безпечні умови руху транспорту та 

пішоходів, складати матеріали і конструкції згідно з проектом організації будівництва, 

проектом виконання робіт та цих "Правил". 

Розкриття асфальтобетонного покриття для планових або аварійних допускається тільки 

за допомогою дорожньої фрези або механізму аналогічного дорожній фрезі, при проведенні 

аварійних робіт будь-яким  механізмом із ріжучими кромками.    



Знесення зелених насаджень в межах охоронних зон підземних інженерних мереж 

пов'язане із потребою ремонту цих мереж проводиться власниками мереж за письмовим 

погодженням міськвиконкому. 

8.2.Планові роботи. 

Виконання будь-яких планових будівельних, ремонтно-будівельних робіт на 

впорядкованих територіях допускається тільки на підставі: 

- дозволу на виконання робіт, 

- проектно-кошторисної документації, погодженої у встановленому порядку;  

- проекту виконання робіт. 

Заявки на виконання земляних робіт на впорядкованих територіях міста приймаються не 

пізніше ніж за 15 днів до свят, масових гулянь, демонстрацій. 

Відповідальність за відновлення дорожного покриття, тротуарів, газонів несе організація, 

яка виконувала ці роботи. Вона ж, або замовник робіт, протягом 2-х років несе відповідальність 

за руйнування покриття внаслідок його низької якості та просідання грунту. 

8.2.1.При  виготовленні проектної документації для виконання робіт з благоустрою на 

впорядкованих територіях  є обов’язковим врахування технічних умов, виданих відділом 

житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради. 

8.3.Виконавець робіт зобов'язаний: 

8.3.1.Мати на об'єкті: 

- письмовий дозвіл на виконання робіт; 

- проектно-кошторисну документацію, узгоджену в установленому порядку; 

- проект виконання робіт; 

- графік виконання робіт, узгоджений з замовником. 

8.3.2.Встановити на місці робіт інформаційні таблички з зазначенням організації, яка 

виконує роботи, номер телефону, прізвищем і посадою виконавця робіт, терміном їх початку та 

закінчення. 

8.3.3.Не пізніше ніж за добу до початку робіт викликати на місце представників 

зацікавлених організацій. В телефонограмі про збір представників вказати номер і дату видачі 

дозволу, посаду та прізвище виконавця. 

8.3.4.Загородити зону робіт. Встановити технічні засоби регулювання вуличного руху. 

При проведенні робіт на проїзній частині дороги та тротуарах необхідно встановити стандартну 

загорожу, відповідні дорожні знаки згідно РСТ України 1966-86,: 

8.3.5.Здійснювати шурфування підземних комунікацій на вимогу і в присутності 

представників їх власників. 

8.3.6.Доставляти матеріали на місце робіт тільки після отримання в міськвиконкомі 

дозволу на їх виховання. 

8.4. Аварійно-відновлювальні роботи на підземних інженерних мережах: 

8.4.1.Після отримання повідомлення про аварію власник мережі зобов'язаний вислати 

аварійну бригаду від керівництвом відповідальної особи і приступити до роботи, створивши 

безпечні умови для людей, руху транспорту і збереження розміщених поряд інженерних мереж. 

8.4.2.Одночасно з відправленням аварійної бригади повідомити телефонограмою про 

характер і місце аварії організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації, 

міськвиконком, БМКП «Господар», БМКП „Добробут”. 

 8.4.3.Організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації, при отриманні 

телефонограми зобов'язані негайно скерувати на місце аварії свого представника, котрий 

повинен вказати розміщення відповідних комунікацій і стежити за дотриманням встановленого 

порядку виконання робіт. 

8.4.4.Нормативний термін виконання аварійно-відновлювальних робіт для комунікацій: 

- водогін і каналізація - 3 доби; 

- електромережі - 5 діб; 

- газові мережі (визначання характеру та об'єму робіт) - 3 доби; 

- міські телефонні мережі - 3 доби; 

- теплові мережі - 5 діб. 



У складних випадках, пов'язаних з необхідністю розширення обсягів та зони ремонтних 

робіт, продовження термінів узгоджується додатково з міськвиконкомом  в кожному окремому 

випадку. 

У разі порушення виконавцем термінів закінчення аварійних робіт стягується штраф 

згідно з  розділом 12 «Правил». 

8.4.5.Власник мереж несе відповідальність за своєчасне і якісне відновлення благоустрою 

після виконання аварійних робіт на мережах. Він же протягом 2-х років несе відповідальність 

за руйнування покриття внаслідок його низької якості та просідання грунту. 

8.4.6.Термін відновлення благоустрою після виконання робіт по ремонту інженерних 

мереж: на магістральних вулицях та місцях руху громадського, пасажирського автотранспорту 

- протягом 1 доби; в інших місцях - протягом 15 діб;  

Про завершення робіт власник мереж в одноденний термін повідомляє міськвиконком, 

міські комунальні підприємства. 

8.4.7.Повідомлення  телефонограмою міськвиконкому про аварію від  ПРаТ 

«Тернопільоблгаз», БМКП «Добробут», Бережанський РЕМ ПАТ «Тернопільобленерго» 

фіксується в журналі і вважається як офіційний дозвіл на виконання аварійних робіт. 

Всі інші підприємства  для отримання дозволу на аварійно-відновлювальні роботи 

подають в Бережанську міську раду письмову заяву і схему виконання робіт, на магістральних 

дорогах державного значення заяву погоджує адміністрація «Бережанський райавтодор» Філія 

ДП "Тернопільський облавтодор".  

8.5.Створення умов для безпечного та безперервного руху транспорту і пішоходів: 

8.5.1.Під час виконання планових та аварійно-відновлювальних робіт на проїзній частині 

дороги, тротуарах, газонах виконавці їх повинні загородити місце роботи та  встановити 

тимчасові дорожні знаки відповідно до вимог РСТ УРСР 1966-86. 

8.5.2.Порядок і терміни виконання робіт в межах тротуарів та проїзної частини, які не 

потребують перекриття руху транспорту визначається Бережанським ВП ГУПУ в 

Тернопільській області та міськвиконкомом. 

8.5.3.Виконавець робіт зобов'язаний дотримуватись передбаченого проектом порядку та 

термінів їх виконання і створити умови для безпечного руху транспорту та пішоходів згідно з  

«Правилами дорожнього руху». 

8.5.4.В зимовий період пішохідні містки і містки через траншеї повинні очищатися від 

снігу та льоду і посипатися піском організацією, яка виконує роботи. 

8.6. Земляні роботи (планові та аварійно-відновлювальні): 

8.6.1.Розробка грунту в котлованах і траншеях при перетині ними підземних комунікацій 

дозволяється тільки після встановлення ручним шурфуванням фактичного місця розчищення 

цих комунікацій. 

8.6.2. Земляні роботи поблизу існуючих комунікацій і при їх перетині виконуються у 

відповідності з вимогами БНіП - 3.02.01-87. 

8.6.3.Під час проведення земляних робіт необхідно забезпечити в'їзди в двори, 

мікрорайони і входи в приміщення, для чого виконавець робіт зобов'язаний встановити 

перехідні пішохідні містки з поруччями. 

8.6.4.У випадку виявлення підземних комунікацій, не вказаних у проекті, виконавець 

робіт зобов'язаний повідомити про це відповідні експлуатаційні організації та міськвиконком. 

8.6.5.У разі пошкодження будь-якої  споруди під час виконання робіт виконавець 

зобов'язаний повідомляти про це власника комунікації. Виконання робіт безпосередньо біля 

місця пошкодження повинно бути зупинено до прибуття представників організації, яка 

експлуатує ці споруди. 

Ліквідація пошкоджень провадиться власниками споруд. Організації, які пошкодили 

споруди, виконують земляні та інші підсобні роботи за вказівкою власників пошкоджених 

споруд і сплачують їм вартість ремонтних робіт. Пошкодження інженерних мереж в зоні 

проведення будівельних робіт не з вини будівельних організацій повинні ліквідовуватися 

силами і за рахунок власників мереж в терміни, необхідні для виконання будівельних робіт. 

8.6.6.У випадку необхідності реконструкції підземних мереж, не передбачених в проекті, 

роботи можуть виконуватися  тільки після погодження проекту в установленому порядку. 



8.6.7.Забороняється засипати землею та іншими сипучими матеріалами та сміттям кришки 

люків і камер, зелені насадження, а також складати матеріали на газонах, трасах підземних  

мереж і під'їздах до наземних споруд. 

8.6.8.У випадку необхідності тимчасового складання грунту з місцях розташування 

колодязів, їх необхідно відгородити з забезпеченням підходів до них. 

8.6.9.У випадку необхідності збереження руху транспорту через розриту траншею на 

проїзній частині, виконавець  робіт зобов'язаний організувати проїзд через тимчасовий місток 

згідно з проектом. 

8.6.10.Відповідальність за будівництво містка несе виконавець. 

8.7. Підготовка об'єкта до відновлення благоустрою: 

8.7.1.Засипання траншей (котлованів) після будівництва, реконструкції або ремонту 

підземних мереж та споруд може здійснюватися тільки після складання акту, підписаного 

представниками технагляду замовника та організації, яка буде утримувати ці підземні мережі 

та споруди в присутності представника міськвиконкому, МКП «Господар». 

8.7.2.Засипання траншей та котлованів повинно здійснюватися з дотриманням технічних 

умов, проектно-технічної документації та заходів, необхідних для збереження конструкцій та їх 

ізоляції.                                       

8.7.3.Засипати траншеї та котловани на проїзній частині і тротуарах необхідно піском з 

відповідним ущільненням під технічним контролем експлуатуючих організацій, представника 

БМКП «Господар». 

8.7.4.Якщо засипання траншей здійснюється непридатним для цієї мети грунтом або без 

необхідного його ущільнення, то представники БМКП «Господар» та організація яка проводить 

відновлення покриття, в присутності представника міської ради складають акт, на підставі 

якого будівельна організація зобов'язана негайно виправите вказані недоліки. 

8.7.5.Після закінчення будівництва, реконструкції або ремонту підземних інженерних 

мереж та споруд виконавець зобов'язаний: 

- до відновлення дорожнього покриття або зелених насаджень прибрати залишки грунту 

та сміття; 

- викликати представника організації, на яку покладені обов'язки експлуатації покрить, 

для складання акту скритих робіт. 

8.8. Контроль за термінами виконання робіт: 

8.8.1.Контроль за дотриманням термінів виконання робіт з благоустрою здійснює БМКП 

«Господар» та міськвиконком. 

8.8.2.Накладення штрафів за недотримання термінів виконання робіт провадиться згідно з 

пунктом 12 «Правил» з часу закінчення термінів, передбачених у дозволі. 

8.9.Розміщення об’єктів побутово-торгівельного призначення, спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами на вулицях міста Бережани: 

8.9.1.Розміщення об’єктів побутово-торгівельного призначення і  спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами провадиться за дозволами, що видаються міськвиконкомом.  

Дозвіл на розміщення тимчасового об’єкту побутово-торгівельного призначення на 

території, орендованій або закріпленій для прибирання і утримання за організацією, 

підприємством, може бути виданий тільки за згодою цієї організації, підприємства. 

8.9.2.Споруди побутово-торгівельного призначення повинні  відповідати вимогам ДБН та  

Генерального плану та детальних планів території. В межах червоних ліній вулиць ці споруди 

розміщуються за межею тротуару на відстані не менше 2-х метрів від нього. На вулицях і 

дорогах, де тротуари межують з проїзною частиною і цоколями капітальних будівель або 

огорож, дозволяється їх розміщувати в одну з фасадом будівлі або огорожі лінію. За межами 

червоних ліній розміщення споруд побутово-торгівельного призначення визначається 

відповідно до містобудівельних норм. Розміщення цих споруд в охоронних зонах пам’яток 

історії та архітектури допускається тільки за погодженням із відділом ЖКГ, містобудування та 

архітектури міської ради  та ДІАЗ  м. Бережани. 

8.9.3. Біля кожної споруди побутово-торгівельного призначення повинно бути влаштовано 

впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки: 

                                                                             (метрів) 



з фасаду за всією його довжиною 

(незалежно від виду і конструкції споруди)        — 2 

з боку вітрини та службового входу                     — 1 

з боку для покупців                                                 — 1,5 

У разі розміщення споруди на відстані більше 2  метрів від тротуару до неї з тротуару 

повинна бути побудована пішохідна доріжка з покриттям вдосконаленого типу завширшки 1,5 

метра. Біля кожної споруди їх  власники повинні  встановити урну для сміття та встановити 

зовнішнє освітлення в темну пору року. 

8.9.4.Спеціальні конструкції зовнішньої реклами розміщуються: 

- просто неба на об'єктах благоустрою, землі, на будівлях, спорудах; 

- на опорах вуличного освітлення та над проїзною частиною вулиць і доріг  з дотриманням 

вимог техніки безпеки та забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних 

переходів, зупинок транспорту загального користування а також за умов, що така реклама не 

повторює (чи імітує) зображення дорожніх і вказівних  знаків; 

-  в межах охоронних зон пам’яток історії та культури, об'єктів природно - заповідного 

фонду за погодженням з відповідними службами цих об’єктів. 

 8.9.5.Для розміщення споруд побутово-торгівельного призначення і спеціальних 

конструкцій зовнішньої реклами не допускається пошкодження або знищення зелених 

насаджень. В обгрунтованих випадках дозволяється ліквідовувати пошкоджені, аварійні та 

малоцінні зелені насадження (дерева та кущі) з обов'язковим відшкодуванням їх вартості для 

відновлення їх кількості (площі зелених насаджень) згідно з проектом, погодженим у вста-

новленому порядку. 

8.9.6.Споруди побутово-торгівельного призначення, спеціальні конструкції зовнішньої 

реклами, після закінчення терміну дії дозволу повинні бути демонтовані без нагадування, або 

перереєстровані не пізніше 20 днів після закінчення терміну дії дозволу, після цього терміну 

вони вважаються самовільно встановленими. 

8.9.7.Самовільно встановлені споруди побутово-торгівельного призначення і спеціальні 

конструкції зовнішньої реклами, в тому числі і об'єкти, дозволи на встановлення яких 

скасовані, після застосування до їх власників штрафних санкцій підлягають примусовому 

демонтажу. 

8.9.8.Примусовий демонтаж самовільно встановлених побутово-торгівельних споруд і 

споруд, дозволи на встановлення яких скасовані, здійснює БМКП «Господар» згідно рішення 

міськвиконкому. 

Видатки на демонтаж та зберігання демонтованих об'єктів відшкодовують їх власники. 

Розмір оплати встановлюється: 

- за одну добу зберігання побутово-торгівельних споруд і спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами на базах житлово-комунальних органів - в розмірі одного неоподатковане  

мінімумів доходів громадян; 

- за доставку і демонтаж побутово-торгівельних споруд і спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами в розмірі фактичних витрат. 

Доходи від зберігання демонтованих об'єктів використовуються  БМКП «Господар» на 

розвиток виробничої бази. 

Повернення власникам  демонтованих об'єктів провадиться БМКП «Господар» після 

оплати власниками  вартості їх демонтажу, доставки та зберігання. 

 Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об'єктів, власники 

яких не зголосилися за їх поверненням або не сплатили вартості демонтажу, доставки та 

зберігання, подальше їх застосування вирішується міською радою згідно з чинним 

законодавством. 

8.9.9.Примусовий демонтаж самовільно встановлених спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами здійснює  БМКП «Господар» в  10-денний термін з моменту рішення. 

Порядок демонтажу самовільно встановлених рекламоносіїв встановлюється рішенням 

виконкому  міської ради. 



8.9.10.Зона паркування в межах зон загального користування на території міста повинна 

бути позначена дорожньою розміткою, дорожніми знаками, може мати огорожу, в тому числі 

тимчасову. 

8.9.11.В зоні паркування місце паркування одного транспортного засобу визначається 

розміткою. 

8.9.12.Розміщення зон паркування визначаєшся міською радою  за погодженням із 

Державтоінспекцією. 

8.9.13.Паркування є платним. 

Порядок і умови функціонування зон паркування визначаються рішенням міської ради.                                                                                          

8.10.Забороняється: 

8.10.1.Самовільно прокладати або ремонтувати інженерні комунікації (підземні і наземні). 

8.10.2.Розвішувати дорожні знаки без погодження з Бережанським ВП ГУПУ в 

Тернопільській області, власником доріг та міськвиконкомом. 

8.10.3.Самовільно встановлювати тимчасові і постійні огорожі і відгородження. 

8.10.4.Самовільно встановлювати в межах червоних ліній риштування. 

8.10.5.Самовільно встановлювати споруди побутово-торгівельного призначення, 

спеціальні конструкції зовнішньої реклами. 

8.10.6.Виконувати планові та аварійно-відновлювальні роботи без огородження місця 

роботи.  

8.10.7.Самовільно паркувати автомобіль в офіційно визначених зонах паркування та 

погодження з міськвиконкомом. 

 

9.Утримання об'єктів міського благоустрою: 

9.1.Номенклатура робіт з утримання об'єктів міського благоустрою: 

9.1.1.Систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів 

шляхом підмітання та миття, а також поливання покриттів водою під час спеки влітку. 

9.1.2.Планування узбіч, укосів насипів та виїмок доріг без підсипання грунту з 

прибиранням невеликих зсувів та обвалів. 

9.1.3.Видалення трави і бур'яну на ухилах насипів виямках дороги, а також засівання їх 

травою, косіння трави ва газонах. 

9.1.4.Коткування ґрунтових та гравійних доріг. 

9.1.5.Обезпилювання доріг з щебеневим та гравійним покриттям. 

9.1.6.Догляд за спученими і слабкими ділянками вулиць (доріг) руху, відкриття і закриття 

повітряних воронок. 

9.1.7.Своєчасне очищення покриттів від снігу, снігово-льодового накату, навантаження та 

вивезення снігу і снігово-льодового сколювання на снігозвалища 

9.1.8.Оброблення покриттів фракційними та іншими протиожеледними матеріалами для 

ліквідації  на них слизькості взимку. 

9.1.9.Пропускання води по канавах та інших водовідвідних спорудах з ліквідацією в 

окремих місцях наносів снігу і льоду. 

9.1.10.Очищення і промивання водостічних та дренажних мереж, встановлення 

грязеуловлювачів. 

9.1.11.Укладання і зняття утеплень з колодязів водостічної мережі 

9.1.12.Пропарювання водостічних труб для ліквідації  льодяних пробок.  

9.1.13.Очищення і миття дорожніх знаків, транспортних і пішохідних огорож та інших 

елементів дорожнього обладнання. 

9.1.14.Нанесення та відновлення дорожньої розмітки. 

9.1.15.Технічна паспортизація та інвентаризація об'єктів з періодичним обліком 

інтенсивності руху транспорту і пішоходів, інструментальними випробуваннями міцності 

дорожнього одягу та замірами рівності й слизькості покриття. 

Ведення обліку та аналізу дорожньо-транспортних пригод, що сталися з причини 

незадовільних дорожніх умов. 

Розробка  з  подальшим  погодженням  з  державтоінспекцією  дислокації  засобів 

регулювання дорожнім рухом, які знаходяться на балансі БМКП «Господар». 



Розробка заходів  щодо ліквідації  умов виникнення місць концентрації дорожньо-

транспортних пригод. 

9.1.16.Догляд за станом освітлювальної апаратури. 

9.1.17. Догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і 

кущів, вирізування сухих суків і віток, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, 

утеплення кореневої системи, штикування грунту в ямах, розкриття і розв’язування кущів 

неморозостійких  порід, стрижка живої огорожі 

Догляд за трав'яними газонами, квітниками: підживлення, поливання, прополювання, 

косіння трави. 

9.1.18.Прибирання сміття в павільйонах, альтанках, під навісами та іншими малими 

архітектурними формами. 

9.1.19.Миття, протирання і очищення пам’ятників, лав від пилу, бруду і снігу. 

9.1.20.Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд. 

9.1.21.Заміна електроламп, миття та протирання світильників. 

9.1.22.Ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування. 

9.1.23.Виправлення окремих опор, підвісок, кронштейнів, очищення опор від наклеєних 

плакатів тощо. 

9.1.24.Прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском сходів, 

проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок на спорудах. 

9.1.25.Роботи з утримання внутрішніх та під’їзних автомобільних доріг до об'єктів споруд. 

9.1.26.Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів. 

9.1.27.Технічний нагляд за функціонуванням об'єктів міського благоустрою. 

9.2.Утримання і прибирання міських територій: 

9.2.1.Утримання і прибирання вулиць, площ, шляхопроводів, мостів, тротуарів, садів, 

парків, скверів, дворів та інших територій здійснюється в порядку, який встановлений цим 

розділом Правил. 

9.2.3.Території (земельні ділянки), що знаходяться у власності, постійному користуванні, 

оренді (суборенді) юридичних та фізичних осіб утримуються і прибираються цими особами. 

9.2.4.Об'єкти міського благоустрою території загального користування територіальної 

громади утримуються і прибираються міськими  комунальними підприємствами. Закріплення 

об’єктів благоустрою і територій за МКП «Господар» проводиться міськвиконком. 

Для утримання і прибирання об’єктів міського благоустрою міська рада на договірних 

засадах залучає також підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній 

власності. 

9.2.5.Залізничні колії, які пролягають на території міста в межах відчуження, схили, 

насипи, переходи через колії прибираються силами і за рахунок організацій, які експлуатують 

ці споруди. 

9.2.6.Прибирання територій, прилеглих до кіосків, літніх майданчиків, стаціонарних 

торгових павільйонів та пересувних об'єктів вуличної торгівлі на відстані 5  метрів здійснюють 

власники цих об'єктів. 

Підтримання чистоти на прилеглих територіях до вказаних об'єктів провадиться протягом 

всього робочого часу і після закінчення роботи. Прибирання територій зон паркування 

здійснюють оператори паркування. 

9.2.7.Прибирання водовідвідних канав, труб, дренажів, які призначені для відводу 

поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і дворів, здійснюється БМКП «Господар», 

підприємствами, організаціями, орендарями, забудівниками та власниками будинків, в 

користуванні яких перебуває відповідна територія. 

9.2.8.Очищення підключень дощової каналізації і дощоприймачів здійснює БМКП 

«Добробут». 

9.2.9.Урни для сміття встановлюють організації і громадяни на закріплених за ними 

територіях із розрахунку:      

                                                  

Вулиці, парки                                 —  одна урна на 800 кв.м. площі,  

                                                         відстань між урнами не більше 50 метрів. 



Ринки                                               —  одна урна на 50кв.м  площі, відстань  

                                                          між урнами не більше 10  метрів. 

Зупинки громадського транспорту              не менше двох урн 

Заклади торгівлі, громадського харчування,             . 

побутового обслуговування,  

та установи і організації      — по одній урні біля кожного входу і виходу                      

Об'єкти вуличної торгівлі              — одна урна. 

Урни повинні очищатись їх власниками в міру їх заповнення. 

9.2.10.Прибирання міських територій здійснюється: 

-  ранкове до 8:00 год. 

-  денне                з 14.00 до 16.00 год. 

9.2.11.Сміття повинно бути вивезене на спеціально відведені звалища або зібрано в 

спеціальні вуличні чи дворові контейнери. Протягом дня повинно здійснюватися збір сміття, 

паперу та інших відходів. 

9.2.12.Для усунення снігових накатів з настанням снігопадів повинно здійснюватись 

прибирання снігу з підгортанням його в вали до закінчення снігопаду. 

9.2.13.Підгортання снігу в вали дозволяється на всіх вулицях, площах, бульварах і 

скверах. В залежності від ширини вулиць і характеру руху на них, вали можуть укладатися з 

одній або з двох сторін проїзної частини, вздовж тротуарів не далі, ніж 60  см від бордюру. 

Забороняється утворення валів снігу в зоні перехресть, пішохідних переходів, автобусних 

зупинок, а також згортань снігу і зрубів льоду на газони з посадками. 

9.2.14.У разі укладання снігових валів і куп необхідно на проїзній частині вулиць і 

тротуарів залишати вїзди  на перехрестя вулиць, в подвір'я , підходи до будівель і ліхтарів 

вуличного освітлення, вільні проїзди і проходи для пішоходів. 

9.2.15.Укладання снігу, зрубів на тротуарах, доріжках скверів, в подвір'ях здійснюється в 

місцях, які забезпечують вільний прохід пішоходів і під'їзд механізмів та автотранспорт. 

9.2.16.Власники підземних інженерних мереж зобов'язані до зимового періоду 

відремонтувати колодязі, люки котрих повинні бути на одному рівні з проїзною частиною 

вулиці. 

9.2.17.В період ожеледиці посипання піском тротуарів, пішохідних доріжок, проїзної 

частини вулиць з зоні автобусних зупинок і самих посадочних майданчиків, шляхопроводів, 

мостів, підйомів і спусків та інших небезпечних  місць здійснюється систематично  на весь 

період ожеледиці БМКП    «Господар» та «Бережанський райавтодор» Філія ДП 

"Тернопільський облавтодор".  

 9.2.18.Прибирання всіх територій в період снігопадів повинно проводитись цілодобово. 

9.2.19.Вивезення снігу і зрубів льоду дозволяється на спеціально відведені міською радою 

місця. 

9.3. Утримання і прибирання дворових територій: 

9.3.1.Території дворів житлових і адміністративних будівель повинні утримуватись з 

належному санітарному стані: щоденно повинно здійснюватись прибирання, підмітання, а в 

літній період - і миття; підгортання і вивезення снігу, посипання піском - в зимовий час; 

своєчасне вивезення сміття і  нечистот, очищення водостоків і дренажів. Прибирання і 

очищення дворів повинно закінчуватись до 8.00 години. 

9.3.2.Побутове сміття, вуличний і дворовий змет повинні збиратися і утримуватися в 

стандартних сміттєзбірниках - металевих контейнерах. Для  контейнерів в подвір'ях повинні 

бути виділені спеціальні майданчики з тіньової сторони дворових територій з 

водонепроникаючим покриттям, загороджені  зеленими насадженнями або сітчастою, цегляною 

чи бетонною огорожею. Розташування, розміри і оформлення майданчиків повинні забезпечити 

вільний проїзд спецавтотранспорту, відповідати умовам завантаження. 

9.3.3.Майданчики повинні бути віддалені від житлових будинків. установ, спортивних 

майданчиків, місць відпочинку населення на відстані менше, як 20  метрів і не більше, як 100  

метрів від житлових будинків. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення 

необхідної кількості контейнерів, виходячи з чисельності населення та норм накопичення 

твердих побутових відходів. 



9.3.4.На час ремонту будинків на територіях дворів відводиться місце для   тимчасового 

складування будматеріалів і будівельного сміття, які повинні вивозитися транспортом 

організацій, що проводять ремонт. 

9.3.5.Будинковолодіння, які не мають каналізації, повинні мати утеплені вигреби 

туалетних і помийних ям з водонепроникним дном і стінами, закриватися кришками. 

Забороняється виливати рідкі відходи і нечистоти на території двору. 

9.3.6.Вигреби туалетних і помийних ям, сміттєзбірники, контейнери своєчасно очищатися, 

утримуватися в справному стані і дезинфікуватися. 

Дезінфекція сміттєзбірних контейнерів здійснюється один раз на 15 днів і майданчиків 

навколо них - щоденно, стін туалетів - один раз на тиждень, вміст туалетних і помийних ям - 

один раз в три дні. Дезінфекція здійснюється шляхом побілки і посипання хлорним вапном, 

іншими препаратами. 

Дворові збірники харчових відходів повинні митися і дезинфікуватися через кожних 2-3 

дні. 

9.3.7.Збір і вивезення твердих побутових відходів і нечистот з будинковолодінь 

здійснюється у відповідності з санітарно-гігієнічними вимогами  за планово-регулярною 

системою згідно з затвердженими графіками і за разовими замовленнями. 

Вивезення з будинковолодіння здійснюється: сміття - систематично в міру накопичення, 

але не рідше, ніж раз у три дні; нечистот - в міру накопичення ємностей, але не більше 2/3 

об'єму. 

9.4.Порядок утримання малих архітектурних форм:  

9.4.1. Адміністрація підприємств, організацій, установ,  будинковолодінь, орендарі,   

забудівники,   власники будинків,   керівники   торговельних організацій та інші власники 

зобов'язані утримувати в належному стані: 

9.4.1.1.огорожі, газонні огорожі і паркани, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, 

вивіски, павільйони, кіоски, намети, телефонні будки, фонтани; 

9.4.1.2.ліхтарі вуличного освітлення, стовпи, лавки, домові ліхтарі з номерними знаками, 

телефонні шафи, трансформаторні будки і інше обладнання; 

9.4.1.3.скульптури, пам'ятники.  

9.4.2.Адміністрація підприємств, організацій і будинковолодінь зобов’язана своєчасно 

проводити огляди зовнішнього вигляду, технічного стану малих архітектурних форм і 

проводити необхідний ремонт, фарбування і миття. 

Фарбування всіх малих архітектурних форм повинно провадитися щорічно в міру потреби 

і закінчуватись не пізніше 15 жовтня. Фарбування слід провадити атмосферностійкими 

фарбами і тільки  згідно з паспортом, затвердженим міським архітектором. 

9.4.3.Будівництво і встановлення огорож, парканів, газонних огорож, кіосків, наметів, 

павільонів, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами допускається після погодження 

проектів у встановленому порядку та з дозволу міськвиконкому 

9.4.4.Світлові реклами і світлові вивіски повинні вмикатися з настанням темноти 

одночасно з вуличним освітленням. 

9.4.5.Вітрини магазинів, підприємств громадського харчування і побутового 

обслуговування повинні утримуватися в належному порядку і обладнуватися спеціальною 

освітлювальною арматурою. Освітлення вітрин повинно здійснюватися щоденно з настанням 

темноти і до світанку. Оформлення вітрин і вивісок  проводяться відповідно до Закону «Про 

мови в країні». 

9.4.6.Розклеювання газет, плакатів,  афіш, оголошень  і  реклам дозволяється тільки на 

спеціально встановлених щитах, дошках оголошень. 

Місця розвішування передвиборних агітаційних плакатів оформляються міською радою за 

3  місяці до дати проведення виборів. 

Всі агітаційні плакати мають бути зняті власниками в 10-денннй термін після виборів. 

До власників агітаційних плакатів, розміщених без узгодження або несвоєчасно знятих 

застосовуються санкції з. 

9.4.7.Встановлення огорожі будівельних майданчиків в межах червоних ліній вулиць, на 

тротуарах, газонах, проїзній частині допускається з дозволу міської ради. 



9.5. Забороняється: 

9.5.1. Кидати будь-яке сміття, недопалки, папір на проїзну частину вулиць, тротуари, 

майданчики, бульвари, сквери й інші місця загального користування. 

9.5.2.Посипати сіллю тротуари, скидати сміття, болото, нечистоти, зруби льоду і  

забруднений сніг в оглядові, дощеприймальні колодязі, річки, ставки, інші водоймища, на 

газони, під дерева і кущі, на проїзну частину вулиць, тротуарів. 

9.5.3.Скидати будь-яке сміття, нечистоти, землю, будівельні та інші відходи на вулицях, 

пустирях, лісовій зоні, вздовж доріг, в охоронній зоні річок і водоймищ, на вільних територіях і 

у всіх інших не відведених для цього місцях. 

9.5.4.Мити автомашини, мотоцикли в охоронній зоні річок і водоймищ, біля водозбірних 

кранів і колонок, в парках, скверах та на прибудинкових територіях, на проїзній частині 

дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах. 

Зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття. 

9.5.5.Залишати на вулицях і в подвір'ях невивезене сміття, нечистоти, болото, зруби льоду 

і сніг, будівельні та інші відходи. 

9.5.6.Складати на вулицях, мостах та інших невідведених місцях будівельні та  інші 

предмети. 

9.5.7.Залишати на вулицях і інших міських територіях торгівельну тару, пересувні коляски 

й інше пересувне устаткування, яке можливо прибрати після закінчення торгівлі. 

9.5.8.Розклеювати афіші і оголошення на парканах, фасадах будівель, тощо, 

прикріплювати реклами, вітрини і щити до решіток огорож. 

9.5.9.Захаращувати двори тарою та складати її на проїздах і проходах, тротуарах. 

9.5.10. Спалювати сміття, опале листя та інші відходи на вулицях, в подвір'ях, урнах, 

складати для тривалого зберігання. 

9.5.11.Вигулювати собак в невідведених місцях.  

9.5.12.Спускати собак з прив’язі і випускати на вулицю без повідка. 

9.5.13.Забруднювати вулиці, площі, проспекти й інші території міста при перевезенні 

автотранспортом сміття, сипких та інших матеріалів і внаслідок заїзду автомобіля з відкритого 

грунту на проїзну частину. 

9.5.14.Оформляти вітрини і вивіски із порушенням вимог до їх оформлення, затверджених 

виконавчим комітетом. 

9.5.15.Заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних 

та інших пересувних бензозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними, іншими 

матеріалами та виробами на проїзній частині вулиць і на тротуарах, у житлових мікрорайонах.  

9.5.16. Самовільне, без дозволу власника (землекористувача), висаджування дерев, кущів, 

влаштовування газонів та городів, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і 

суперечить будівельним нормам і правилам. 

9.5.17. Виконання земляних, будівельних, монтажних  та інші робіт без ордера.  

9.5.18. Вивезення і звалювання сміття, будівельних, побутових, харчових відходів, 

відходів виробництва, трави, гілля, деревини, листя, снігу у не відведених для цього місцях та 

влаштовування звалищ. 

9.5.19. Складування будівельних матеріалів, конструкції, обладнання за межами 

будівельних майданчиків. 

9.5.20. Розміщення, ремонт та миття автотранспортних засобів, машини, механізмів у 

невизначених (заборонених) для цього місцях. 

9.5.21. Очищання дахів від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на 

прилеглих до будівель і споруд територіях. 

9.5.22. Наклеювання оголошень та інформаційно-агітаційних плакатів, реклам, листівок 

тощо у невизначених спеціально для цього місцях. 

9.5.23. Написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, 

набережних тощо. 

9.5.24. Встановлення рекламних конструкцій, інформаційно-рекламних плакатів, 

торгівельних лотків, кіосків, павільйонів. 



9.5.25 Вивішування дорожніх знаків без погодження з міськвиконкомом  та органами 

державтоінспекції. 

9.5.26. Забруднювання, самовільна зміна межі акваторії та прибережних смуг водних 

об'єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт. 

9.5.27. Заправлення, ремонт автотранспортних засобів і механізмів, човнів і катерів на 

прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і водойм, пішохідних доріжках, тротуарах, у 

парках та скверах тощо, а також їзда автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, 

газонах зелених зонах  міста та паркування на них. 

9.5.28. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах 

або переобладнувати проїзди так, що це буде  заважати проїзду спеціальних машин швидкої 

допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні 

стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових 

територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо. 

9.5.29. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають 

на архітектуру фасадів будівель і споруд. 

9.5.30. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, 

інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах. 

9.5.31. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, 

візків у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу. 

9.5.32. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети, 

сміття з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків. 

    

10. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального 

користування (лісів, парків, скверів, садів , рекреаційних зон) 

10.1 Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження  в межах  населених  

пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень,  які висаджені  або  

виросли  самосівом  в охоронних  зонах  повітряних  і кабельних ліній,  трансформаторних 

підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв інженерних мереж. 

10.2 Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень  на об'єктах благоустрою, а 

також  видалення  дерев,  які  виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного 

або місцевих бюджетів  залежно  від  підпорядкування об'єкта благоустрою,  а на земельних 

ділянках,  переданих у  власність,  наданих  у  постійне користування або в оренду, - за рахунок 

коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому 

порядку. 

10.3 Видалення дерев, кущів, газонів і квітників  здійснюється у відповідності до 

„Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території Бережанської міської ради”, 

на основі  дозволу, виданого міськвиконкомом на знесення (зрізання), формування крони, 

пересадку зелених насаджень на території міської ради. 

10.4 Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися 

підприємствами,установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких 

пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, а також майну громадян 

та/або юридичних осіб. 

10.5 На території  населених пунктів ведеться облік зелених насаджень та складається їх 

реєстр за видовим складом та віком. Облік зелених насаджень проводиться відділом ЖКГ, 

містобудування та архітектури міської ради. 

10.6 Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції або 

капітального  ремонту  споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається 

озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов'язковою участю 

представника Бережанської міської ради. 

10.7 Правила  утримання зелених насаджень на території Бережанської міської ради 

затверджуються міською радою. 

 

11. Вимоги до санітарного очищенняня території. 



11.1 Підприємства, установи, організації, юридичні та фізичні особи, громадяни 

зобов’язані постійно утримувати приналежну територію та прилягаючу територію, визначену 

міськвиконкомом відповідно до угоди, в належному санітарному стані, прибирати від 

побутових відходів, не допускати захаращення будівельними відходами, і кожної п’ятниці 

(якщо п’ятниця святковий день, то напередодні) проводити комплексне прибирання територій. 

11.2 Вивезення та утилізація твердих побутових відходів на території міської ради 

проводиться ТзОВ «Компанія «Еко-Інвест». Збір твердих побутових відходів проводиться, як 

правило, подворовий від приватних житлових будинків та багатоквартирних житлових 

будинків, а також контейнерно-накопичувальним методом. 

11.3 Міськвиконком на конкурсній основі може визначати інші підприємства, юридичні 

чи фізичні особи для санітарного очищення територій, вивезення і утилізації ТВП, що 

обумовлюється відповідним договором. 

11.4 Підприємства, установи, організації, громадяни, юридичні та фізичні особи можуть, 

при наявності відповідних транспортних засобів, самостійно вивозити відходи на територію 

полігону ТПВ при умові укладання відповідної угоди із ТзОВ «Компанія «Еко-Інвест» та 

попередньої оплати за утилізацію ТПВ. 

11.5 Вивезення та утилізація твердих побутових відходів проводиться у відповідності до 

схем санітарного очищення на території міської ради та графіку роботи спеціального 

транспорту, затверджених міськвиконкомом. Порушення графіку та затвердженої схеми 

санітарного очищення не допускається. 

12. Відповідальність за порушення «Правил благоустрою та утримання елементів 

благоустрою на території Бережанської міської ради». 

12.1. Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» за порушення «Правил благоустрою і утримання території» накладаються штрафи, 

передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: 

12.2. Самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, 

відходів виробництва, землі,  накопичення снігу та криги у невідведених для цього місцях. 

12.3. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, 

металобрухтом. 

12.4. Несвоєчасне прибирання території, в тому числі прилеглої та закріпленої рішенням 

міськвиконкому. 

12.5. Забруднення впорядкованих територій при перевезенні сміття, сипучих матеріалів 

автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів. 

12.6. Несвоєчасний вивіз побутового сміття із контейнерних майданчиків. 

12.7. Несвоєчасний вивіз будівельного сміття із будівельних майданчиків. 

12.8. Засмічення місць загального користування недопалками, паперами, недогризками, 

лушпинням тощо. 

12.9. Витоки води, фекалій на впорядковані території, або водойми (озера,ставки, річки, 

потічки). 

12.10. Несвоєчасне прибирання снігу із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне 

посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць. 

12.11. Захаращення балконів, лоджій предметами і матеріалами, які негативно впливають 

на архітектуру фасадів будівель і споруд або створюють їх перевантаження, що може призвести 

до обвалу. 

12.12. Розміщення, миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині 

вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та в необладнаних для цього місцях. 

12.13. Несвоєчасне прибирання місця зберігання автомобіля (на вулицях, прибудинкових 

територіях). 

12.14. Складання грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика 

без дозволу. 

12.15. Складання тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, 

прибудинкових територіях тощо без дозволу. 

12.16. Відсутність на підземних комунікаціях і теплових камерах кришок люків колодязів. 



12.17. Наїзди на зелені насадження, газони, декоративні огорожі, тротуари автомобілями, 

мотоциклами, тракторами або гужовим транспортом. 

12.18. Забруднення території, вулиці, тощо, викликане виконанням будівельних робіт 

понад нормативні терміни, вказані в дозволі. 

12.19. Відсутність освітлення розкопаного місця. 

12.20. Відсутність огорожі розкопаної небезпечної зони, перехідного містка при 

прокладанні підземних інженерних комунікацій. 

12.21. Неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних 

робіт. 

12.22. Відсутність урни для сміття та освітлення в темну пору доби біля входів до об’єктів 

громадсько-цивільного призначення, об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування населення. 

12.23. Забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою. 

12.24. Забруднення території, вулиць, тощо викликане самовільним виконанням 

будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу). 

12.25. Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових 

огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація, самовільне паркування автомобіля у 

межах зони паркування. 

12.26. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах 

будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах, тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів. 

12.27. Незадовільне забезпечення технічної справності: 

а) доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, 

підземних переходів, пішохідних доріжок; 

б) колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних, дощоприймачів, 

дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер. 

12.28. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і 

організацій, а також територій, закріплених за ними виконкомом. 

12.29. Незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх до 

затверджених паспортів, проектів, вимог: 

а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного 

освітлення, домових ліхтарів, стовпців, урн та контейнерів для сміття; 

б) кіосків, літніх торгівельних майданчиків, яток стаціонарних, трансформаторних будок, 

телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту; 

в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятників, скульптур, 

пам’ятних дощок. 

12.30. Посадка зелених насаджень, влаштування городів та газонів без погодження з 

міською радою. Утримання на земельних ділянках, що належать на праві приватної власності 

(оренди, постійного користування) зелених насаджень (дерев, кущів), що виходять за межі 

ділянок і перешкоджають експлуатації сусідніх земельних ділянок або місць загального 

користування. 

12.31. Спалювання на території міської ради сміття, листя, будь-яких промислових та 

побутових відходів. 

12.32. Відсутність договору на надання послуг за: 

  - утримання будинкових та прибудинкових територій; 

  - вивезення сміття; 

  - водопостачання та водовідведення. 

12.33. Відсутність сплати за надання послуг за: 

  - утримання будинків та прибудинкових територій; 

  - вивезення сміття; 

  - водопостачання та водовідведення. 

12.34. Відповідальність за порушення Правил, cкоєних неповнолітніми, визначається 

згідно із ст.13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 



12.35. Протокол, що підтверджує факт порушення Правил, мають право складати посадові 

особи, затвердженні рішенням міськвиконкому, посадові особи Бережанського ВП ГУПУ в 

Тернопільській області. 

12.36. Всі штрафи підлягають сплаті: 

Посадовими особами та громадянами – в термін згідно ст.307 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Примусове виконання постанов адмінкомісій провадиться згідно із статтею 308 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

 12.37. Накладання штрафів на посадових осіб та громадян провадиться адмінкомісією при 

Виконавчому комітеті Бережанської міської ради за протоколами, складеними уповноваженими 

посадовими особами. 

 

12.38. Кошти, отримані від накладених штрафів на фізичних осіб, громадян, керівників 

підприємств і організацій за постановами адмінкомісій скеровуються до міського бюджету. 

12.39. Контроль виконання постанов адмінкомісій здійснює відповідальний секретар 

адмінкомісії. 

13. Заключні положення 

13.1. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями, 

фізичними особам і громадянами міста щодо організації робіт по утриманню належних їм, 

закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані визначаються 

міськвиконкомом. 

13.2. Проходження межі прибирання прилягаючої території визначається по осьовій лінії 

проїжджої частини вулиці, вздовж території підприємств, установ, організацій, присадибних 

земельних ділянок громадян, або інших земельних ділянок громадян, що належать їм на правах 

приватної  власності,  на усій протяжності території при двосторонній забудові та на всю 

ширину проїжджої частини вулиці при односторонній забудові (крім випадків, коли 

міськвиконком вказано конкретне місце прогодження). 

13.3. Керівники підприємств, установ та організацій (орендарі, якщо це передбачено 

договором) зобов'язані постійно утримувати належні їм, закріплені та прилеглі території у 

належному санітарно-технічному стані. 

13.4. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх в належному 

технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди. 

13.5. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності за 

санітарний стан з власника. 

13.6. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом 

благоустрою та зовнішнім дизайном у м. Бережани, передбачений цими Правилами, 

визначається рішеннями виконкому Бережанської міської ради . 

14. Перлік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють 

правила: 
14.1  Конституція України. 

14.2  Закони України:„Про місцеве самоврядування в Україні” 

„Про благоустрій населених пунктів” 

„Про житлово-комунальні послуги” 

Земельний кодекс України 

Водний кодекс України 

 14.3 ДБН 360-92*Планування і забудова міських та сільських  поселень.    

 

 

Спец. І кат. з питань благоустрою 

відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

Бережанськоїміської ради           Ірина Кочило 

 



2019_202_Затвердити Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків /ОСББ/ у 

м. Бережани на 2019-2021 рр., в редакції згідно додатку. 

2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради 

здійснити заходи щодо виконання Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Бережани на 2019-2021 роки. 

 

ПРОГРАМА 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Бережани, на 

2019-2021 роки 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Бережанська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

(органу місцевого самоврядування) про 

розроблення програми 

Закон України «Про особливості 

здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», «Про 

об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» з метою 

реалізації державної політики підтримки 

ОСББ 

3. Розробник програми 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець програми 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради 

6. Учасники програми 
Бережанська міська рада, 

ОСББ міста Бережани 

7. Термін реалізації програми 2019 - 2021 роки 

7.1. 
Етапи виконання програм 

(для довгострокових програм) 
- 

8. 
Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 
Бюджет Бережанської міської ради 

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

тис. грн., 

всього, у тому числі: 

500 

9.1. 
Коштів бюджету Бережанської міської 

ради, тис.грн. 
500 

9.2 Інші джерела, тис.грн. - 

 

Проект програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

м. Бережани на 2019-2021 роки розроблений відповідно до законів України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», «Про приватизацію державного житлового фонду», 

«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» з метою ефективного розвитку та 

покращення інфраструктури об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території 

м. Бережани.  

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» 

власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень 

будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати 

участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, 



відповідно до своєї частки майна у будинку. Після утворення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків співвласники квартир отримали в управління будинки як цілісні 

майнові комплекси, проте не усі ОСББ звернулись в Бережанську міську раду для виділення 

земельних ділянок для обслуговування багатоквартирних житлових будинків, більшість 

земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, знаходяться у комунальній 

власності.  

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 
Мешканці багатоквартирних будинків м. Бережани проявляють у достатній мірі 

активність щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); з 228 

багатоквартирних будинків на території Бережанської міської ради створено 143 ОСББ, що 

становить понад 60 %.  

Проблемами ОСББ є: незадовільний стан будинків як цілісних майнових комплексів 

(покрівля, внутрішні інженерні мережі, фасад, прибудинкова територія та ін.). Житлові будинки 

передані в управління ОСББ без проведених капітальних та поточних ремонтів, мережі 

знаходяться в незадовільному стані, відсутня документація (паспорти будинків, схеми 

інженерних мереж). 

Приватизація житлового фонду у багатоквартирних будинках призвела до появи 

власників житла.  

На сьогодні власники житла – це здебільшого особи, для яких фінансування капітального, 

поточного ремонту цього житла, утримання багатоквартирного будинку як цілісного майнового 

комплексу є затратним, а саме утримання майна є обов’язковим атрибутом будь-якої форми 

власності. Безоплатно отримавши житло у власність співвласники квартир у багатоквартирних 

будинках, у яких створено ОСББ, розраховують на фінансову допомогу з боку органів 

місцевого самоврядування для проведення заходів із енергозбереження та енергоефективності, 

модернізації інженерних мереж, проведення капітальних ремонтів. 

Одним із напрямків реформування відносин у сфері ЖКГ є утримання майна 

багатоквартирних житлових будинків, яке перебуває в управлінні ОСББ, захист прав їх 

співвласників та підвищення відповідальності за експлуатацію, збереження, утримання та 

ремонт житла, підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків як 

неприбуткових організацій.  

Створення ОСББ - ефективного власника будинку - це шлях, яким пішли у свій час 

більшість європейських країн. 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена 

власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння 

використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного 

майна. Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 

реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, 

належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння 

співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за 

обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю 

об’єднання. 

Створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки ОСББ, як 

суб’єктів, котрі беруть на себе відповідальність за утримання багатоквартирних будинків, стало 

б важливим й дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного 

утримання свого спільного майна та спільної власності. 

 

3. Визначення мети програми 

Метою Програми є забезпечення умов для прискорення впровадження інституту 

ефективного власника житла, підвищення ефективності управління житловим фондом, 

формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом сталого 

функціонування ОСББ. 

 



4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, 

строки та етапи виконання програми 

Підтримка ОСББ, як альтернативного варіанту утримання та експлуатації житла, 

сприятиме поліпшенню технічного стану житлового фонду міста. Якщо зусилля зацікавлених у 

ефективному функціонуванні ОСББ мешканців будинків будуть спиратись на організаційну та 

фінансову підтримку органів місцевого самоврядування, то така співпраця дасть вагомі 

результати. Для активізації функціонування ОСББ необхідно: 

- сприяти ОСББ у залученні кредитних коштів на модернізацію та енергозберігаючі 

заходи у житлових багатоквартирних будинках; 

- забезпечити прозорість і відкритість при наданні фінансової підтримки ОСББ з 

бюджету Бережанської міської ради. 

Заходи з реалізації Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів бюджету 

Бережанської міської ради у межах затверджених бюджетних призначень відповідно до 

затвердженого Положення про порядок підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) м.Бережани. 

 

Ресурсне забезпечення програми 

Примірний обсяг коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети. тис. грн. 

Обсяги коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2019 2020 2021 Разом 

Обсяг ресурсів, 

усього, тис. грн. 

у тому числі: 

175.0 175.0 150.0 500 

Бюджет Бережанської міської ради, 

тис. грн. 
175.0 175.0 150.0 500 

Інші джерела, тис.грн.     

 

Виконання Програми розраховано на період 2017-2019 років.  

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми  

№

з/

п 

Найменуван

ня заходу 

Виконаве

ць 

Термі

н 

викон

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис.грн. 

Очікувані 

результати 

Роки 

 

всьог

о 

в т.ч. за джерелами 

фінансування 

Бюджет 

Бережансь

кої міської 

ради 

Інші 

джерел

а 



1. 

Відшко-

дування 

частини  

процентних 

ставок за 

кредитами 

Ощадбанку, 

Укргазбанку

, Укрексім-

банку з 

енергозбере-

ження та 

енергоефек-

тивності за 

урядовими 

програми 

 

 

 

 

 

 

Бережанс

ька міська 

рада  

 

 

 

2019-

2021 

 

 

 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

 

 

 30.0 

 30.0 

 30.0 

 

  

 

 

 

30.0 

30.0 

30.0 

 

 

 

- 

 

Зменшення 

споживання 

енергоносіїв, 

забезпечення 

умов 

комфортного 

проживання у 

багатоквартир

-них будинках 

2. 

Співфінансу

-вання у 

проведенні 

ремонтних 

робіт 

сходових 

кліток, 

фасаду 

будинку, 

реконструкц

ії та заміни 

інженерних 

мереж, 

комунікацій, 

поточних 

ремонтів у 

багато- 

квартирних 

будинках, у 

яких 

створені 

ОСББ  

 

 

 

 

 

 

Бережанс

ька міська 

рада 

 

 

 

2019-

2021 

 

 

 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

 

125.0 

125.0 

125.0 

 

 

 

 

 125.0 

 125.0 

 125.0 

 

 

 

 

- 

Покращення 

технічного 

стану 

інженерних 

мереж 

будинків, 

забезпечення 

умов 

комфортного 

проживання 

3. 

Співфінансу

-вання у 

виготовленн

і технічної 

документації 

щодо 

відведення у 

постійне 

користуванн

я чи у 

власність 

земельної 

ділянки для 

обслугову-

вання 

багатоквар-

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережанс

ька міська 

рада 

 

 

 

 

2019-

2021 

 

 

 

 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

 

20.0 

20.0 

20.0 

 

 

 

 

 

 20.0 

 20.0 

 20.0 

 

 

 

 

 

- 

Упорядкуванн

я  

документації  

щодо 

земельної 

ділянки для 

обслуговуван-

ня багато- 

квартирного 

будинку, в 

якому 

створено 

ОСББ  



тирних 

будинків, у 

яких 

створені  

ОСББ  

  

 

6. Напрямки діяльності та заходи програми 

Реалізація заходів Програми дозволить поліпшити технічний стан житлового фонду, 

впровадити заходи з енергозбереження у житлових багатоквартирних будинках, підвищити 

свідомість та згуртованість громадян у вирішенні власних проблем, покращить умови 

проживання громадян у своїх помешканнях, дасть можливість раціонально використовувати 

кошти мешканців на утримання житла.  

Ефективність заходів Програми визначається за наступними параметрами: 

-  можливість створення власної управлінської структури для реалізації концепції 

управління та утримання багатоквартирних будинків співвласниками; 

-  поліпшення стану будинків та умов проживання мешканців у будинках; 

-  цільове та раціональне використання коштів ОСББ на утримання житлових 

будинків; 

-  контроль за використанням коштів та якістю проведення ремонтних робіт у 

будинках; 

-  укладання договорів на надання послуг: вибір надавача послуг із методики 

розрахунку: найкраща якість наданих послуг за найнижчою ціною. 

Результатом впровадження заходів програми буде:  

-  реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-

комунального господарства; 

-  зменшення обсягу витрат на утримання багатоквартирних будинків, підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів; 

-  звільнення від проблем, пов’язаних зі збором комунальних платежів; 

-  створення прозорого механізму взаємодії між Бережанською міською радою та 

ОСББ, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-

комунального господарства; 

-  ефективного функціонування ОСББ. 

Фахове управління об’єднань співвласників квартир у багатоквартирних будинках 

призведе до економії енергоресурсів, своєчасного ремонту багатоповерхових будинків та 

утримання їх у належному стані, поліпшення благоустрою прилеглої території. У результаті 

збільшиться привабливість саме цієї форми господарювання у багатоповерхових будинках у м. 

Бережани. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ ЖКГ, 

містобудування та архітектури Бережанської міської ради. 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Бережанської 

міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні 

виконавчого комітету Бережанської міської ради у першому півріччі року наступним за 

звітним. 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ ЖКГ, містобудування 

та архітектури Бережанської міської ради. підсумковий звіт про результати її виконання та 

подає його на розгляд Бережанської міської ради. разом із пояснювальною запискою не пізніше 

ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання та оприлюднює 

на сайті Бережанської міської ради. 

 

8. Процедура та інші правила одержання допомоги (підтримки) 



 Для отримання фінансової допомоги (підтримки) голова правління ОСББ 

(уповноважена особа) звертається із письмовою заявою на ім’я міського голови, у якій зазначає: 

1. Свої контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта). 

2. Опис проблематики, яку планується вирішити за рахунок фінансової допомоги 

(підтримки) згідно програми. 

3. Основні характеристики будинку, в якому створено ОСББ (рік здачі в експлуатацію, 

кількість поверхів, кількість квартир, кількість під’їздів, тип покрівлі). 

4. Орієнтовний кошторис витрат для вирішення описаної проблеми або реалізації 

пропонованих поліпшень будинку та/ чи його прибудинкової території. 

Зареєстровану згідно вказаної форми заяву на ім’я міського голови розглядає на своєму 

засіданні виконавчий комітет Бережанської міської ради. В разі прийняття позитивного 

рішення щодо виділення фінансової допомоги (підтримки) ОСББ гроші зараховуються на 

розрахунковий банківський рахунок ОСББ.  

Кошти фінансової допомоги (підтримки) витрачаються виключно на фінансування заходів 

програми.  

Голова правління ОСББ (уповноважена особа) звертається із письмовим звітом про 

використання коштів (форма звіту додається) на ім’я міського голови. Звіт про використання 

коштів на заходи програми розглядає на своєму засіданні виконавчий комітет Бережанської 

міської ради та приймає рішення щодо цільового використання коштів на заходи програми. 

Позичальники за кредитними програмами Ощадбанку, Укргазбанку, Приватбанку з 

енергозбереження та енергоефективності за урядовими програмами для отримання компенсації 

подають заявку за встановленою формою і такі документи: копію кредитного договору, 

посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених 

договорів між позичальником та кредитором; довідку про банківські реквізити позичальника; 

виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; 

копію фінансової звітності за попередній рік.  

 

2019_203_Підтримати Звернення Ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

Бережанської міської ради до Комітетів Верховної Ради України. 

1. Направити дане Звернення до Комітетів Верховної Ради України зазначених у документів. 

Комітету Верховної Ради України з питань податкової 

та митної політики  

 

Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва  

 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  

 

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання 

і протидії корупції  

 

Комітету Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції  

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

На Вашому розгляді знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до пункту 

291.4 статті 291 Податкового кодексу України» (щодо розвитку малого бізнесу) № 9533 від 

04.02.2019 р. Даний Проект ми обговорювали 20.02.2019 р. на засіданні Ради з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва при Бережанській міській раді. За останні роки 

відбувається постійний ріст споживчих цін та підвищення розміру мінімальної заробітної 

плати, запроваджено військовий збір, що призводить до зростання валових витрат платників 

єдиного податку — проте дозволений оборот для підприємців досі обмежено на рівні початку 

2015 року. Дані фактори призводять до вимушеного скорочення робочих місць, припинення 



здійснення підприємницької діяльності та відповідно до втрат від надходжень податків і зборів 

до місцевих і Державного бюджетів. Задля сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, 

створення нових легальних робочих місць — просимо підтримати проект Закону України «Про 

внесення змін до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України» (щодо розвитку малого 

бізнесу) № 9533 від 04.02.2019 р. 

2019_204_Інформацію «Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Бережани за 2018 рік» взяти до відома. 

 

ДОВІДКА 

про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2018 

рік 

 

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 На території міста здійснюють виробничу діяльність 5 промислових підприємств, якими 

виробляється: 

ПП «Флюк» - хлібобулочні вироби; 

ТзОВ «Христина»                     - гофротара; 

ТзОВ «САНЗА  ТОП»    - вироби із деревини; 

ТОВ «Успіх» - пиломатеріали, паркет штучний; 

ТзОВ «Кеннер-Україна»      - металопластикові  конструкції. 

До підприємств продовольчого сектору міста відносяться:  ПП «Флюк», а до підприємств 

непродовольчого сектору міста слід віднести: ТзОВ «Христина»,  ТзОВ «Санза ТОП», ТОВ 

«Успіх», ТзОВ «Кеннер Україна». 

За звітний період 2018 року промисловими підприємствами виготовлено товарної 

продукції на суму 143.35 млн. грн., що становить 117.6 % до аналогічного періоду 2017 року. 

Протягом 2018 року промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 

149,37млн. грн., що складає 108,8% до аналогічного періоду 2017 року. 

На початку 2018 року ПП Андріїв припинив свою діяльність, у зв’язку з чим ПП 

«Флюк» збільшив обсяг виробництва та реалізації у звітному періоді. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

На території Бережанської міської ради діє одне сільськогосподарське підприємство 

ПАП «Велес». 

Посівна площа в даному сільськогосподарському підприємстві становить 219,69 га. 

Сільськогосподарське підприємство у 2018 році зібрало: 

- пшениці озимої 667 тонн (107 га при урожайності – 62,3 ц/га.); 

- сої 212,5 тонн (53,99 га, урожайність – 62,3 ц/га); 

- буряка цукрового 3900,6 тонн (58,7 га, урожайність – 664,5 ц/га). 

Валова продукція сільського господарства у 2017 році становила 4,546 млн. грн., у 2018 

році – 7,5 млн. грн. 

 

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК 

За звітній період 2018 року працівниками підприємства «Господар» на території міста 

проведено ряд робіт по утриманні, експлуатації доріг місцевого значення, благоустрою, та до 

червня місяця обслуговуванню житлового фонду. 

Протягом 2018 року проведено ямковий ремонт асфальтобетонною сумішшю вулиць 

міста, а саме частково вул. Шевченка, Л. Українки, по всій протяжності вулиць Академічна, 

Вірменська, Привокзальна, Лепких, Чайковського, вул. Руська від перехрестку вул. Шевченка 

до перехрестку вул. Вірменська – закуплено асфальтобетонної суміші на суму 193.1 тис. грн., 

що склало 84 тонн і відремонтовано близько 700 кв. м. площі. 

Для виконання робіт по поточному ремонті були задіяні виключно   транспортні засоби 

підприємства. 



Вище вказані роботи проводились з квітня по листопад місяць 2018р. 

Одночасно проводились роботи по ремонту окремих ділянок вулиць з суцільним 

покриттям, таким чином підрядною організацією «Шляховик» смт. Козова  виконано роботи на 

суму 710,3 тис. грн. по вулицях: 

- Л. Українки, від моста через річку «Золота липа» до з\д мосту; 

-  вул. Валова від ж\б № 10 до перехрестку вулиць Валова – С. Стрільців; 

- вул. Шевченка до колишніх виробничих цехів РайСТ. 

Підприємством «Інвестбуд» по вул. Шевченка на дільниці дороги від перехрестку 

вулиць Валова – Шевченка до адміністративного будинку УГЕЕ, виконано роботи по ремонту 

на суму 262,00 тис. грн.. 

Виконано роботи по нанесенню розмітки «Пішохідний перехід» в кількості 21 шт. на 

суму 7,4 тис. грн. 

Закуплено та встановлено нових дорожніх знаків на суму 18,3 тис. грн., що забезпечило 

розв’язку руху транспортних засобів, пішохідних переходів через вулиці з інтенсивним рухом 

транспорту. Відремонтовано, поновлено існуючі дорожні знаки в кількості – 28 шт. 

Закуплено підсипаючих матеріалів: 

 Пісок – 250 тон, на суму – 30,5 тис. грн.; 

 Шлак – 70 тон , на суму – 10,8 тис. грн.; 

 Сіль -   18 тон  , на суму -  24,8 тис. грн. 

Протибуксуючі матеріали розвезено по аварійно небезпечних ділянках вулиць, а також 

по вулицях міста.  

Підрядним підприємством «Новий крок» проведено поточний тротуарів; 

 Вул. Руська – на суму - 195,1 тис. грн. 

 Банкова – на суму – 78,4 тис. грн. 

 Пл. Ринок – на суму – 195,00 тис. грн. 

Вулиці, які мають покриття щебенем, проведено ремонт, зокрема; 

 вул. Червона, Депутатська, Гоголя, Кобилянської, Монастирського, Хатки, 

Грушевського, 8-березня, Крушельницької, Загороди, Львівська. 

А також влаштування доріг по міських кладовищах – закуплено матеріалу: 

 щебінь з Підвисоцького заводу будівельних матеріалів на суму -20,5 тис.грн;  

 ФОП Бернатович на суму - 22,00 тис. грн.. 

Прочищено русло річки «Золота Липа» . По вул. Б .Хмельницького проведено 

очищення водовідвідної канави протяжністю  395 м\п.,  де затрачено 110 тис. грн. і вивезено 

відходів -  850 куб.м.  

В сфері діяльності охорони навколишнього середовища санітарного стану міста 

транспортними засобами підприємства надавалась допомога в ліквідації незаконних стихійних 

сміттєзвалищ, очищенні контейнерних площадок і ливеневих колодязів, не одноразово на 

протязі звітного періоду. 

Також працівниками МКП «Господар» постійно проводиться прибирання,  міських 

кладовищ. Зокрема проведено поточний ремонт огорожі, з виконанням робіт по 

оштукатуренню  окремими місцями побілкою, а також поточний ремонт могил воїнам Великої 

Вітчизняної Війни, могили УПА, С. Стрільців. 

Працівниками  підприємства постійно проводились роботи по вирізці кущів, самосадів 

в весняно-літній період  обкошування  доріг, могил і т.п. 

 Протягом звітного 2018року – додатково освітлено вулиці міста такі, як Раївська, 

Львівська, Сонячна, Топольна, Корольова, Академічна, Панаса Мирного, Кошова, Червона, 

Шевченка. 

 По вулицях Ковпака, Підгірна, Нахімова, протягнуто – нові лінії. Виготовлено та 

встановлено 122 кронштейни під встановлення ліхтарів, проведено реконструкцію ліхтарів під 

енергозберігаючі лампочки. 

Відреставровано та встановлено старі ліхтарі вул. освітлення в кількості 45 шт. 

В наслідок перевантаження ліній вул. освітлення втсановлено додаткові щити 

управління в кількості – 4шт, на суму 13200 грн.     

Закуплено і частково замінено: 



- енергозберігаючі LED-лампочки в кількості 420 шт. на суму 52,5 тис. грн. 

- Ліхтарі вуличні – 57 шт. – 21,2 тис. грн.  

- Таймер часу – 6 шт. – 4,2 тис. грн. 

- Контактор – 3 шт. – 1,2 тис. грн. 

- Кабель АВВГ – 300 м\п - 1,5 тис. грн.  

- Кабель СІП – 1600 м\п – 16,00 тис. грн. 

- Лічильник – 1 шт. – 1,3 тис. грн. 

- Опори – 11 шт. – 22,00 тис. грн. 

По підготовці відкриття пам’ятника «Небесної Сотні», було проведено ряд робіт, а 

саме ; 

 По проведенню благоустрою території; 

 Встановлення лавок – 4шт – 8,00 тис. грн. 

 Встановлення опор під ліхтарі – 8шт – 24,8 тис. грн 

 Прожектор для підсвічування пам’ятника – 1 шт. – 6,48 тис. грн. та ряд інших 

робіт. 

У відповідності до графіку планово-попереджувальних ремонтів проведено поточний 

ремонт щитів керування вуличним освітленням, підтяжка дротів, ліквідація обривів, 

реконструкція ліхтарів, та переоснащення під енергозберігаючі лампочки, обрізання гілля  

дерев під лініями та ряд інших робіт пов’язаних з експлуатацією вул. освітлення. 

Працівниками підприємства проведено обрізання дерев з формуванням крони по вул. 

Рогатинська, Шевченка, Лепких, Привокзальна, видалення окремих аварійно-небезпечних 

дерев на території міста, в парку «Над Потоком». 

Протягом звітного періоду  проведено влаштування пішохідних доріжок (тротуарів) з 

встановленням бордюри по вул.: 

-  Руська права сторона; 

-  Банкова, вартістю; 

- Пл. Ринок. 

Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: благоустрій – 4680,9 тис. грн.; 

утримання доріг – 1967,6 тис. грн. 

Службою автомобільних доріг в області  02.07.2018 р. оголошено про тендер, а 

19.07.2018 р. проведено  аукціон та укладено договір № 18К від 06.08.2018 р. з        ТОВ 

«Техно-Буд-Центр» щодо проведення капітального ремонту дороги міжнародного значення М-

12, на загальну суму 36,050  млн. гривень, в тому числі на 15,2 млн. гривень за рахунок коштів 

від впровадження митного експерименту (протяжністю 1,2 км) . Виготовлення проектно-

кошторисної документації та проведення заміни комунікацій здійснюється за кошти 

Бережанської міської ради (5 млн. гривень). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 16.09.2015 № 726 „Про проведення експерименту з фінансового забезпечення 

здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування  в усіх областях та 

м. Києві а також дорожньої інфраструктури  у м. Києві”  за рахунок коштів, отриманих від 

впровадження митного експерименту  заплановано замінити комунікації, укласти нову основу 

дороги та покриття на 3,35 кілометрах автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-

Кропивницький-Знам’янка км 94+180-км95+380 ( в межах м. Бережани). 

Обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом протягом 20218 року  становив – 

11,9 тис. тонн, що складає 109,9% до аналогічного періоду минулого року. Вантажооборот у 

січні-грудні – 1,8 млн. ткм. Кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом по 

місту за 2018 рік  -  1650,5 тис. пасажирів, що становить 35,% до січня-грудня 2017 року. 

На дорогах міста забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче нормативної 

відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість дорожніх знаків та оглядовість 

дороги на перехрестях, зонах обмеженої видимості,вирубку аварійних дерев. 

Основними видами транспорту для міста є автомобільний та внутрішньо-міський 

транспорт. Маршрутна мережа міста складає 1 міський  напрям «Мікрон-Лісники», який 

обслуговує перевізник ТДВ «Бережаниавтотранс». На території міста розташований 

залізничний вокзал та  автобусна станція. На достатньому рівні налагоджено внутрішньо 

районне автобусне сполучення. 



 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Протягом звітного періоду  2018 року проводилися заходи з енергозбереження, 

зокрема, модернізація, заміна наявного енергоємного обладнання, ремонт чи заміна системи 

опалення, теплових мереж. Зокрема: 

- закуплено бойлер та замінено частково труби опалювальної системи в ДНЗ 

«Сонечко»; 

-  проведено поточний ремонт покрівлі та харчоблоку ДНЗ «Золотий ключик» на суму 

189,347 тис. грн.; 

- встановленно енергозберігаючі  вікна і двері (Бережанська школа-гімназія ім. 

Б.Лепкого - 7 дверей, Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 15 вікон, Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 

3 вікна) на суму – 131,95 тис.грн.  

Протягом звітного періоду проведено монтаж вуличного освітлення зі встановленням  

кронштейнів LED-ліхтарів, протягуванням кабелю СІП 2*16 по    вул. Львівська та провулку 

Золочівська-Корольова. 

  

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Пріоритетним інвестиційним проектом залишається будівництво фабрики по 

виробництву гофрокартонної тари та упаковки ТзОВ «Христина». 

Крім того, проводиться реконструкція  цегельного заводу  “Керамік”.  Відновлення 

виробництва  планується на початок 2019 року, з кількістю  працюючих більше 50 чоловік та 

очікуваною потужністю виробництва 3 млн. шт. цегли в місяць. 

Також, ТОВ «Успіх» провів роботи щодо спорудження другої сушильної камери для 

деревини з використанням відходів власного виробництва (тирси), що збільшило обсяг 

виробництва  продукції на 30%. 

За січень-вересень 2018 року освоєно 21758 тис. грн. капітальних інвестицій (0,4% до 

загального обсягу по області) за рахунок усіх джерел фінансування, що становить 94,6% до 

програмного показника (23 млн. грн.), у розрахунку на 1 особу населення – 1136,7 грн., що на 

21,8 грн. менше аналогічного періоду 2017 року. 

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-листопад 2018 року – 2680,0 тис. грн., що 

становить 0,2% у загальному обсязі виконаних будівельних робіт у Тернопільській області. 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) у місті 

за січень-вересень 2018 року  – 1185 м
2
, що становить 78,8% до аналогічного періоду 2017 року. 

За січень-вересень 2018 року у розрахунку на 10 тис. населення прийнято в 

експлуатацію житла  - 619,1 м
2
, що на 160,5 м

2
 менше аналогічного періоду 2017 року. 

Інвестиційні проекти, які зареєстровані у 2018 році в Державній архітектурно-будівельній 

інспекції України та  реалізуються за участю внутрішніх інвесторів у        м. Бережани: 

- будівництво авто мийки самообслуговування; 

- реконструкція складу під цех по ремонту автомобілів, виготовлення металовиробів та 

металоконструкцій; 

- реконструкція складу-майстерні під склад-магазин, пункт дрібного ремонту автомобілів 

та гараж; 

- реконструкція квартири в двоквартирному житловому будинку під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів та однокімнатну квартиру; 

- реконструкція Бережанського міського стадіону зі встановленням LED-табло 

зовнішнього використання; 

- будівництво трьохквартирного житлового будинку з магазином-кафетерієм; 

- будівництво магазину непродовольчих товарів; 

- реконструкція торгового комплексу з надбудовою технічного поверху (пл. Ринок,5); 

- реконструкція нежитлових приміщень під магазин (Чорновола,2). 

У 2018 році розпочато проект «Будівництво спортивного комплексу по вул. І.Франка, 8 в 

м. Бережани Тернопільської області», який профінансовано на суму 4 382 187 грн., залишкова 

вартість будівництва станом на 01.01.2019 року – 51 105 482 грн. 



Протягом звітного періоду надано 29 містобудівних умов та обмежень будівництва 

об’єктів та 39 будівельних паспорти. 

З метою покращення інвестиційної привабливості міста та для забезпечення огляду 

потенційними інвесторами тенденцій розвитку галузей економіки міста та притягнення 

інвестицій, міською радою вживаються різноманітні заходи: 

- діє WEB-сторінка при міській раді, на якій  розміщується  інформація  про стан 

соціально-економічного розвитку міста та інформація про життя міста; 

- розроблено каталог інвестиційних пропозицій міста; 

- ведеться облік вільних земельних ділянок, перелік об’єктів та наявних підприємств, які 

не працюють, або припинили діяльність та пропонуються інвесторам для підприємницької 

діяльності. 

На території міста Бережани зареєстровані такі будівельні організації: 

- МПП “Ключ”; 

- ПП “Новий крок”; 

- ДО “Міжрайонне управління водного господарства”; 

- ПП “Бережани - Агробуд”; 

- ПП “Бережани - Буд”; 

- МПП “Чумацький шлях”. 

Будівельними підприємствами освоєно коштів: 

- державна організація «Бережанське  міжрайонне  управління  водного 

господарства» - 1241тис.грн.; 

- МПП «Ключ» - 175тис.грн; 

- ПП «Бережани – Агробуд» – 1470тис.грн.; 

-   ПП «Новий крок» - 1250тис. грн. 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2018 року експортні операції проводили 2 суб'єкти господарювання міста, а 

саме: 

- СП ТзОВ «Санза-ТОП» - деревина розпилена на загальну суму - 16 317,0 тис. грн.; 

-  ТОВ «Успіх» -  дошка  паркетна,  паливні  брикети  з  тирси  на  загальну  суму – 7 065,3 тис. 

грн. 

Обсяг прямих інвестиції (акціонерний капітал) станом на 01.07 2018 року  - 931,8 тис. 

дол. США, що становить 2,1% до загального підсумку по області. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01. 10. 2018 року  на  одну особу становив 

– 48,4 дол. США, а це 97% обсягу прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2018року.  

Місто презентувало власний потенціал на Міжнародному інвестиційному форумі 

«Тернопільщина Invest-2018», який відбувся 24-25 травня 2018 року в м. Тернопіль. В 

презентаційних матеріалах висвітлено ряд площадок із повною інфраструктурою, підготовлені 

згідно з встановленим зразком анкети на земельні ділянки та виробничі приміщення типу 

Green-field i Brown-field, темплейти; пропозиції щодо товарів, які вже експортуються, або 

можуть поставлятися за кордон; підготовлену та оформлену згідно з встановленим зразком 

інформацію про місто для узагальнення у Атласі Тернопільської області. 

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Між Бережанською міською радою та Ключборкським повітом (Республіка Польща) 

налагоджено співпрацю із братерським обміном. 

Щорічно організовується обмін делегаціями міст побратимів, налагоджуються 

контакти бізнесових структур, проводиться обмін молодіжними  групами, влаштовуються 

тематичні поїздки для співставлення методів та способів реалізації ключових принципів 

самоврядування на місцях. 

Так, цього року делегація від міста з робочою поїздкою побувала у місті-побратимі 

Ключборк (Республіка Польща). Сторони домовились про співпрацю між освітніми установами 

міста Бережани та міста Ключборк у частині розвитку у нашому місті  інклюзивної освіти. 



 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Комунальні підприємства міста відповідно до доведеного плану виконували протягом 

звітного періоду 2018 року роботи для забезпечення життєдіяльності та благоустрою міста, 

обслуговування вуличного освітлення та житлового фонду, постійно проводились організація, 

контроль та розроблення заходів щодо підготовки та проходження осінньо-зимового періоду 

2018-2019 років. 

Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 

- благоустрій – 4680,9 тис. грн.; 

- утримання доріг – 1967,6 тис. грн. 

В сфері діяльності охорони навколишнього середовища, санітарного стану міста 

надаються послуги по очищенню, вивезенню негабаритних побутових відходів з контейнерних 

площадок та стихійних сміттєзвалищ. 

На обрізку аварійних, сухостійних зелених насаджень та таких, що досягли вікової 

межі з бюджету у звітному періоді 2018 року виділено 30 000 грн. 

Протягом  2018 року виконано наступні роботи: 

- проведено заміну глибинних насосів на арт свердловині  вул. Депутатська, вул. 

Корольова   вартістю; 

- введено в дію пристрій плавного пуску MCD50380CT5G4X00  на ЦНС;                                                                                                                                                                                                    

- введено в дію насос консольний HLG 150/520 - 160 4 (проект  «Технічне 

переоснащення  ЦНС м. Бережани» ); 

- реконструкція  водопровідної мережі   (проект «Технічне переоснащення  ЦНС м. 

Бережани) 

- проведено заміну подаючої труби водопроводу по вул. Золочівська,  вул. 

Тернопільська-Міцкевича, вул. Набережна, вул. Загороди-Крушельницької, вул. 

С.Бандери - Б. Хмельницького, вул. С.Бандери №17, вул.Львівська№3, вул. 

Котляревського,№10е, вул. С.Бандери, вул. Лепких  №11-14, вул. 

Тернопільська(лісгосп); 

- проведено монтаж каналізаційних труб д.200 протяжністю 33м  по вул. С.Стрільців 

№36-38; 

  -    проведено  монтаж-заміну колодязів, люків: 

вул. С. Стрільців 36-38  – каналізація; 

вул. Вірменська,Тернопільська – каналізація; 

вул. С.Бандери,17-  водопостачання.; 

вул. Лепких ,40     – водопостачання; 

    вул. Лепких 11,14  – водопостачання; 

    вул. І.Франка (міст) – водопостачання; 

    вул. Львівська ,3   - водопостачання. 

- ліквідовано 109 проривів на водо мережі  вартістю 28,0 тис. грн.  

У 2018 році проведено  ремонтні роботи на ділянці 900м/п в межах вулиці С.Бандери та 

початку вул. Тернопільська, влаштовано підземні водовідводи, здійснено заміну комунікацій – 

водяних та газових мереж, здійснено реконструкцію мосту із розширенням дорожнього полотна 

та влаштуванням пішохідних проходів. Також по всій протяжності влаштовано бордюри та 

планується влаштувати тротуари. 

У звітному періоді відбулася зустріч за участю начальника управління житлово-

комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА, представників ПАТ 

«Державний ощадний банк України», ДП «Тернопільстандартметрологія», голів ОСББ міста 

Бережани.  

У ході зустрічі присутніх було ознайомлено з умовами кредитної програми «Ощадний 

дім» − державної кредитної програми енергозбереження для багатоквартирних будинків із 

компенсацією від 40% до 70% для ОСББ та ЖБК, спрямованої на залучення громадськості до 

процесу впровадження заходів із енергоефективності. Так, в рамках даної кредитної програми 

було надано кошти 12 особам на загальну суму 351,0 тис. грн. 



 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та є 

важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної 

перебудови та зміцнення економіки міста.  

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та 

суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого 

бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під час їх 

надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в місті діє Центр 

із надання адміністративних послуг. 

Станом на 01.01.2019 року відділом  «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету міської ради  надано суб’єктам звернень 3892 адміністративних послуг та 

4355 консультацій, в тому числі: 1239 адміністративних послуг у сфері державної реєстрації; 17 

послуг головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. У відділі з 

питань надання адміністративних послуг можна отримати  148 адміністративних послуг. 

Станом на 01.01.2019 року від послуг у сфері державної реєстрації до Державного бюджету 

надійшло 13,640 тис. грн., до місцевого – 93,850 тис. грн. 

В місті здійснюють діяльність 71 малих  та 3 середніх підприємств. Кількість діючих 

підприємств малого та середнього підприємництва на 10,0 тис.чол. населення складає 36/2 

одиниці. Чисельність працюючих на малих підприємств по місту становить 518 осіб, на 

середніх підприємствах – 327 осіб. Рівень оплати праці на цих підприємствах становить вище 

мінімального рівня оплати праці. 

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб станом на 

01.01.2019 року – 724, з яких 721 здійснює діяльність. 

Представниками сектору економіки  Бережанської міської ради та суб’єктами 

господарювання міста взято участь у таких заходах: 

- 01 лютого участь у обласному конкурсному відборі учасників до Регіонального 

Бізнес-інкубатора; 

- 22 лютого 2018 року взято участь в районному засіданні круглого столу щодо 

підготовки пропозицій для інвесторів в рамках участі в Міжнародному інвестиційному форумі 

“Тернопільщина Invest -2018”; 

- 25 травня 2018 року  суб’єкти підприємництва району взяли участь у 

Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest 2018”; 

- 25 червня прийняли участь у засіданні колегії щодо залучення інвестицій на 

територію міста. 

- 03 липня 2018 року суб’єкти підприємництва району взяли участь в  приміщенні 

обласної державної адміністрації щодо участі у бізнес-майстерні програми GIZ “Fit for 

partnership with Germany”. 

- 6 вересня 2018 року бізнес-форум “Інструменти фінансово-кредитної підтримки 

малого та середнього підприємництва в Тернопільській області” 

- 29 листопада 2018 року засідання Тернопільського регіонального Бізнес-

інкубатора та суб’єкти господарювання області взяли участь у першому етапі тренінгу: “Бізнес-

план: розробка та реалізація інвестиційного проекту” 

- 14 грудня 2018 року  "Бізнес-зустріч: тренди бізнесу 2019: Персонал" 

-  20 грудня 2018 року   Бізнес-зустріч "Тренди бізнесу 2019: маркетинг" 

Надходження до бюджетів всіх рівнів: 

- від діяльності малого підприємництва за 2018 рік становить  24 млн. грн.; 

- від діяльності середнього бізнесу – 21,1 млн. грн. 

Протягом періоду з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року зареєстровано фізичних осіб 

підприємців - 151 , з них припинило діяльність - 107, а також  зареєстровано юридичних осіб - 

3  з них припинило діяльність - 3. 

Згідно розрахункових даних, протягом 2018 року створено 172 робочих місця за 

рахунок реєстрації суб’єктів господарювання. 



Обсяг роздрібного товарообороту підприємствами, що здійснюють діяльність із 

роздрібного товарообороту за ІІІ квартал 2018 року склав 73,43 млн. грн. 

Обсяг реалізованих послуг за ІІІ квартал 2018 року – 23,68 млн. грн. 

Обсяг реалізованих послуг підприємств сфери нефінансових послуг у ІІІ кварталі 2018 

року: 

- усього – 8 925,6 тис. грн.; 

- у т.ч. населенню – 7 953,9 тис. грн. 

Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі – 89,1%. 

Також, 29 та 30 серпня 2018 року проведено аукціони з  умовами продажу 2 об’єктів 

комунальної власності через електронну торгову систему «Prozorro. Продажі», загальною 

площею 118,1 кв. м., та загальною вартістю 600 тис. грн. 

Протягом 2017 - 2018 років суб’єктам підприємництва продано у власність земельних 

ділянок загальною площею 15724  кв.м., надано в оренду земельних ділянок загальною площею 

16216 кв.м. 

       Сфера торгівлі та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну 

роль у формуванні загального економічного потенціалу міста, у забезпеченні потреб населення 

в товарах і послугах. В місті працює 151 підприємство торгівлі, 28 закладів ресторанного 

господарства та 15 аптек.  На території  міста Бережани знаходяться 2 ринки: 

1) ринок Бережанського РайСТ - підприємство споживчої кооперації,  ринок змішаного типу, 

загальна площа 3705 кв. м., кількість торгових місць – 197, укладено 110 договорів з 

підприємницькими структурами на оренду торгових місць; 

2) ринок ПрАТ «Меркурій», власник ринку - ПрАТ «Меркурій», промисловий ринок, загальна 

площа 12700 кв. м., кількість торгових місць – 60, укладено 60 договорів з підприємницькими 

структурами на оренду торгових місць. 

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

              До загального фонду міського бюджету  за  2018 рік надійшло 82 108 420 грн.,  з них 

власних доходів  54812,4 тис. грн., базової дотації 4324,3 тис. грн., освітньої субвенцій з 

державного бюджету – 21422,5 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної субвенції з 

державного бюджету (на інклюзивно-ресурсний центр) – 280,6 тис. грн.,  субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  “Нова 

українська школа”  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 354,6 тис. грн. та 

інші. 

        План власних надходжень міського бюджету за 2018 рік  виконано на  103,45 відсотка (при 

плані 52983,5 тис. грн. надійшло 54812,4 тис. грн.), або на 1888,9 тис. грн. більше планових 

призначень. У порівнянні з 2017 роком досягнуто приріст надходжень в обсязі 5949,1 тис. грн. 

         Основним  джерелом доходів є податок  на доходи фізичних осіб, питома вага якого в  

загальних власних надходженнях складає 61,6 відсотки. За 2018 рік  надійшло 33774,7 тис. грн. 

що  на 1333,3 тис. грн. більше планових показників. У порівнянні з відповідним періодом 

минулого року надходження зросли  на 3678,5 тис. грн.  

         Податку на прибуток  від підприємств комунальної власності надійшло 8,6 тис. грн. що  на 

3,1 тис. грн. менше  відповідного періоду 2017 року. 

         Місцеві податки виконано на 104,49 відсотка, при плані поступлень 11840,5 тис. грн. 

надійшло до бюджету 12372,6 тис. грн., що на 532,2 тис. грн. більше планових показників та на 

2256,7 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. 

       Податок на майно виконано на 106,21 відсотка, при плані поступлень 4217,9 тис. грн. до 

бюджету надійшло 4480,0 тис. грн., що на 262,1 тис. грн. більше планових показників  та  на  

490,5 тис. грн.  більше відповідного періоду 2017 року. 

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з державного 

бюджету склали 78776,3 тис. грн. , або 99,9 відсотка до річного плану (78817,1 тис. грн.) 

      Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 



      -  міську раду  – 17791,3 тис. грн., з них апарат міської ради – 9037,6 тис. грн.,     БМКП 

«Господар»: на благоустрій – 4680,9 тис. грн. та на утримання доріг 1967,6,0 тис. грн., БМКП  

«Добробут» - 203,1 тис. грн., територіальний центр – 1335,8 тис. грн. і інші.  

     -  відділ освіти, молоді і спорту спрямовано 51660,1 тис. грн., з них фізичну культуру і спорт 

– 1351,3 тис. грн.;  

    -  відділ  культури, туризму та релігій – 7008,7 тис. грн., з них на школи естетичного 

виховання дітей – 3872,7 тис. грн.;  

    -  фінансове управління – 2316,1 тис. грн., з них апарат фінансового управління – 1231,1 тис. 

грн., передано місцевим бюджетам  іншу субвенцію в сумі 864,6,0 тис. грн.,  передано 

державному бюджету -140,0 тис. грн, субвенції на інвестиційні проекти – 80,4 тис. грн. 

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному фонду, який на 

початок року складав 5641,6 тис. грн., розподілено 5627,0 тис. грн. (2648,1 тис. грн. - з 

основного рахунку, 2462,3 тис. грн. - освітня субвенція, 516,6 тис. грн. - субвенція на соціально-

економічний розвиток окремих територій), з яких на  заробітну плату з нарахуванням 

спрямовано 2522,3 тис. грн., або 44,8 відсотка до розподіленої суми, на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 9,0 тис. грн., інші поточні видатки – 539,4 тис. грн., капітальні видатки 

(кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 2161,2 тис. грн.( 

38,4 відсотка) та трансферти органам місцевого самоврядування 395,0 тис грн.  

 За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету 

розподілено  кошти в сумі 2457,8 тис. грн.,  з яких на  заробітну плату з нарахуванням 

спрямовано 665,0 тис. грн. (27,1 відсотка),  інші поточні видатки – 1730,1 тис. грн. або 70,3 

відсотка до розподіленої суми та капітальні видатки (кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку) – 62,7 тис. грн. (2,6 відсотка). 

        Видатки спеціального фонду міського бюджету склали  9994,9 тис. грн., або 77,8 відсотка 

до річного плану (11531,3 тис. грн.), з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ 

склали – 928,7 тис. грн.  Видатки спеціального фонду міського бюджету на освіту, із 

врахуванням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій,  спрямовано 3363,5 тис. грн., культуру і мистецтво – 294,0 тис. грн., міську раду – 

5911,1 тис. грн., для спів фінансування інвестиційних проектів – 426,3 тис.грн. 

 

НАСЕЛЕННЯ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ 

Стан ринку праці міста залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних 

тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного 

характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, 

“тіньової зайнятості” та інших). 

Чисельність постійного населення, за оцінкою, на 1 січня 2018 року становила 19038  

осіб, у т.ч. у міських поселеннях – 17537 осіб та сільській місцевості             (с. Лісники та с. 

Рай) – 1501 особа. 

Кількість населення у віці: 

- 0-19 років   – 3804 особи; 

- 20-34 років – 4479 осіб; 

- 35-54 років – 5492 особи; 

- 55-69 років – 3435 осіб; 

- 70 і старше – 1828 осіб. 

Середньооблікова кількість штатних працівників у місті у ІІІ кварталі 2018 року - 3111 

осіб, що становить 2,1% до підсумку по області. 

Рух кадрів по місту у ІІІ кварталі 2018 року: 

- прийнято – 66 осіб, у відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників – 

2,1%; 

- вибуло – 97 осіб, у відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників – 

3,1%; 

Розмір середньомісячної  заробітної плати, за  статистичними даними, за ІІІ квартал  

2018 року в районі становить  5729  грн. у 1236 штатних працівників, та  в місті   -   6567 грн. у 



3111 штатних  працівників. Станом на кінець року середньомісячна заробітна плата по місту 

становить 6600 грн. 

Залежно від сфер діяльності рівні заробітної плати різні, а саме: 

1. у промисловості – 7500 грн., що на 100 грн.  менше від програмного показника; 

2. у будівництві – 7000 грн.; 

3. у бюджетних установах – 5500 грн., що становить  91,7 % до програмного 

показника. 

Cтаном на 01.01.2019 року заборгованість з виплати заробітної плати  відсутня. 

Основним завданням у частині зайнятості населення на сьогодні залишається сприяння 

ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових 

робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення 

конкурентоспроможності громадян на ринку праці. 

Станом на 01 січня 2019 року  проведено 10 засідань районної тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, на яких було заслухано 31 керівника, а саме:  3 щодо 

заборгованості з виплати заробітної плати, 3 по платежах до Пенсійного фонду України, 25 

суб’єктів господарювання щодо низького рівня заробітної плати. 

З початку 2018 року здійснено 13 засідань робочою групою з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення і проведено роз’яснювальну роботу з 21 

роботодавцями та працівниками щодо дотримання законодавства з питань оплати праці, 

складено 32 довідки обстежень суб’єктів господарської діяльності. Виявлено 3 особи, які 

неналежно оформили трудові відносини, на даний час всі порушення усунені. 

 В результаті проведеної роботи укладено 51 трудових договорів з органами ДФС. 

  Станом на 1 жовтня  2018 року  на обліку у Бережанській районній  філії 

Тернопільського обласного центру зайнятості перебувало 560  безробітних, що на  18 чол. 

більше  ніж на відповідну дату минулого року (542 чол.): 

- з них випускники:  професійно – технічних закладів освіти  – 1особа 

                                         вищих закладів освіти –17 осіб 

     -  за освітою: повна вища – 140 осіб 

     -  базова та неповна вища –162 осіб 

     -  професійно – технічна – 234 осіб 

      - повна загальна  середня  –2 особи 

Жінки складають 57,5 % від загальної  чисельності  безробітних, (322) 

Молодь  віком до 35 років  33,5% (188) 

Інваліди  5.0% (28) 

Вивільнені  працівники, у зв’язку  зі змінами в організації виробництва  5,7%  (32) 

Особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 47, 5%  (266) 

Особи, що проживають у сільській місцевості 41,2 % (219) 

Допомогу по безробіттю отримує 418 чол., що складає 74,6% від загальної  чисельності 

безробітних. 

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, 

основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості.  

За 2018 р. від  підприємств  району до служби зайнятості надійшло  1149 вакансій. 

Актуальних вакансій станом на 1   січня 2019 р.  - 52, з них -  83  займають  робітничі місця, 13  

посади службовців.                  

За   2018 р. виплачено 1 безробітному одноразову допомогу по безробіттю для зайняття 

безробітними  підприємницькою діяльністю. 

 Субсидії для сплати послуг ЖКП та енергоносіїв отримувало 4491сімей, з них - 1991 

сімей міста. Станом на 01.01.2019р. здійснено нарахувань по місту і району на 67841,7 тис. грн. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Основним завданням Управління соціального захисту населення є забезпечення реалізації 

державної політики у сфері соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які 

потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. 



Субсидії для сплати послуг ЖКП та енергоносіїв отримувало 4491сімей, з них - 1991 

сімей міста. Станом на 01.01.2019р. здійснено нарахувань по місту і району на 67841,7 тис. грн. 

Управлінням соціального захисту населення РДА  забезпечується гарантований 

соціальний захист тимчасово розселених громадян - вимушених переселенців та учасників 

АТО. Зареєстровано 509 пільговики - учасники бойових дій,  з них: 

- 350 учасники АТО; 

- 58 внутрішньо-переміщених осіб; 

- 4 інваліди війни; 

- 4 учасники війни; 

- 3 сім’ї загиблих з числа учасників АТО. 

За    2018 рік  по Бережанському районі  призначено 388  пенсії, та зроблено  1028 перерахунків 

пенсій,  виплачено   519   допомог на поховання. Планове завдання по наповненню бюджету 

Пенсійного фонду України  власними  коштами, адміністрування яких здійснює Пенсійний 

фонд України за 2018 рік  виконано:  надійшло власних коштів   1073,5 тис грн., понад план 

зібрано 37,8 тис. грн.                 ( 103,6%). 

      Питання погашення боргів  до  Пенсійного фонду  України перебуває на постійному 

контролі в Управлінні. Заборгованість по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування на 01.01.2019 року становить 554,3 тис.грн. За  2018 рік заборгованість 

зменшилась на 6,7  тис.грн. 

      Загальна сума боргу із сплати ЄСВ  на 01.01.2019 року становить 444,0 тис.грн.,   до початку 

року  заборгованість зменшилась на 16,1 тис.грн. 

    Станом на 01.01.2019 року значною залишається заборгованість по відшкодуванню витрат з 

виплати  і доставки пільгових пенсій – 6639,7 тис. грн. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Медична допомога жителям міста надається центральною комунальною районною 

лікарнею на 185 ліжок, районним  поліклінічним відділом на 745 відвідувань в день, 

стоматологічним відділом на 135 відвідувань, центром первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги, лікарськими амбулаторіями, що працюють на засадах сімейної  медицини. 

 

ОСВІТА І НАУКА 

Головним завданням відділу освіти залишається економне та раціональне використання 

бюджетних коштів з метою якнайповнішого матеріального забезпечення навчально-виховного 

процесу. 

У 2018 році мережа навчальних закладів зазнала змін. Так, рішеннями сесії Бережанської 

міської ради від 18.05.2018 р. №943, 18.05.2018 р. №944 ліквідовано Раївську ЗОШ І ст. і 

Лісниківську ЗОШ І ст., а рішенням сесії Бережанської міської ради від 30.11.2017 р. №760 

Бережанську спеціалізовану ЗОШ І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов приєднано до 

Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого. 

Тож, на даний час мережа у місті Бережани налічує 11 установ: 4 дошкільних 

навчальних закладів (ДНЗ «Росинка», ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Ромашка» і               ДНЗ «Золотий 

ключик»),  4 загальноосвітніх навчальних заклади (Бережанські ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, 

Бережанська школа-гімназія ім. Б.Лепкого), 3 позашкільні навчальні заклади (дитячо-юнацька 

спортивна школа, центр дитячої та юнацької творчості та міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат). 

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів відділом освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради було здійснено ряд заходів. Зокрема: 

- придбано шкільний автобус на суму 1699,8 тис. грн., 

- встановлено LED-табло на міському стадіоні, кошторисна вартість проекту становить 279,213 

тис. грн.; 

- проведено поточний ремонт будівлі гуртожитку Бережанської школи-гімназії        ім. 

Б.Лепкого, кошторисна вартість якого становить 199,924 тис. грн.; 

- встановлення енергозберігаючих вікон і дверей (Бережанська школа-гімназія ім. Б.Лепкого - 7 

дверей, Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 15 вікон, Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 3 вікна)  



- приведено поточний ремонт харчоблоку та покрівлі у  ДНЗ «Золотий Ключик» на суму 

189,347 тис. грн.; 

- придбання мультимедійного комплекту (проектор + мультимедійна дошка) на суму 82,0 тис. 

грн.; 

- придбано мультимедійне обладнання (телевізор, ноутбук, роутер) )для ДНЗ «Ромашка» на 

суму 26,480 тис грн.  

- придбання комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних закладів на суму 315,121 тис. 

грн.; 

- придбання дидактичного обладнання для перших класів на суму 183,106 тис грн.; 

- реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з штучним покриттям 42х22 м на 

суму – 6,09 тис грн.; 

- будівництво спортивного комплексу – 98,648 тис грн. 

За звітний період 2018 року відповідно до плану відділ освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради провів наступні заходи: 

- вшанування Героїв Небесної Сотні на центральній площі міста; 

- фестиваль-конкурс шкільних вертепів; 

- міський етап XVIIІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика; 

- міський етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; 

- фестиваль STEM-проектів; 

- фестиваль-конкурс духовної пісні «Молитва за Україну»; 

- святковий флешмоб за участю вихованців та педагогів ДНЗ з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня дошкілля; 

- традиційний дитячий фестиваль «Казка в Бережанському замку»; 

- загальноміське свято випускників на центральній площі міста Бережани; 

- ряд урочистих заходів з нагоди Дня незалежності України і Дня міста Бережани; 

- вчительська серпнева конференція; 

- святковий флешмоб, присвячений Дню Дошкілля на центральній площі міста; 

- семінари-практикуми, виставки, благодійні ярмарки, урочисті зібрання та інші заходи. 

 

КУЛЬТУРА 

        У 2018 році  мережа закладів культури Бережанської міської ради налічувала 7 установ, а 

саме: 3 заклади клубного типу (міський будинок культури «Просвіта», народні доми сіл Рай, 

Лісники), 2 школи естетичного виховання (Бережанська державна школа мистецтв, 

Бережанська державна художня школа), 1 музей (Бережанський міський музей книги), 1 

бібліотека (Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана  Лепкого», до 

складу якої увійшли бібліотеки-філіали сіл Лісники та Рай). При міському будинку культури 

«Просвіта» діють 4 аматорських колективи, які носять звання «народний», і один - із званням 

«зразковий». 

         У поточному році покращено  матеріально-технічну базу  закладів культури міста 

Бережани на загальну суму – 55,74 тис. грн. 

Орієнтовна вартість усіх проведених робіт щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури, підпорядкованих відділу культури, туризму та релігій міської ради у 2018 

році становить 55,740 тис. гривень.  

Відповідно до плану культурно-мистецьких заходів на 2018 рік проведено: 

- 21 лютого – вечір-пам’ять до Дня Героїв Небесної Сотні; 

- 09 березня - відзначення  204-ї річниці від дня народження   Т.Г.Шевченка; 

- 26 квітня - мітинг-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії; 

- 08 травня - піша хода на міське кладовище та віче-реквієм «Поки пам’ятаємо - 

живемо» з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення; 

- 4 травня - IX Всеукраїнські Чайковські читання, присвячені 160-річчю з дня 

народження письменника, юриста А.Чайковського та 130-річчю з дня народження вченого 

математика М.Чайковського; 



- 17 травня - до Всеукраїнського дня вишиванки проведено хоровий фле-моб «На 

добро і надію»; 

- 25 червня - святкування Дня молоді; 

- 23 серпня - урочистості з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, 

танцювальний флеш-моб; 

- 24 серпня - заходи з нагоди Дня Незалежності України (молебень за Україну, 

урочистості, конкурси, майстер-класи); 

- 26 серпня - відзначення Дня міста Бережани (урочистості та святковий концерт); 

- 28 вересня відбувся круглий стіл «Туристично-краєзнавча бібліографія 

Бережанщини: традиції, сьогодення, перспективи» присвячена Міжнародному дню туризму та 

Всеукраїнському дню бібліотек; 

- 04 листопада – урочистий захід «Хвала Тобі, що вказував нам світ» та відкриття 

пам’ятної дошки меценату, подвижнику української культури, почесному громадянину міста 

Бережани, доктору Роману Смику, з нагоди     100-річчя від дня його народження; 

- 12 жовтня - вшанування борців за волю України (піша хода на міське кладовище, 

покладання квітів, панахида) з нагоди відзначення Дня захисника України, свята Покрови 

Пресвятої Богородиці  та 76-ї річниці створення УПА; 

- 12 жовтня - святковий концерт «Зродились ми великої години» приурочений до 

Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва у 

Бережанській державній школі мистецтв; 

- 12 листопада вечір, присвячений  95-річниці від дня народження   заслуженого 

майстра народної творчості України Миколи Бездільного у Бережанській державній школі 

мистецтв; 

- 24 листопада відбулося вшанування пам’яті жертв голодоморів. 

Створена сторінка відділу культури, туризму та релігій міської ради у соціальній мережі 

Facebook, де популяризуються основні заходи відділу. Підпорядковані заклади культури ведуть 

особисті сайти установ, на яких висвітлюють свою діяльність. 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ 

ДІТЕЙ 

У 2018 навчальному році серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ 

ступенів проводились змагання з таких видів спорту: легка атлетика, змагання з футболу 

«Шкіряний м’яч», баскетбол 3х3 (юнаки і дівчата), настільний теніс (юнаки і дівчата), 

спортивний захід «Олімпійське лелеченя», міська спартакіада допризовної молоді. 

В Бережанській дитячо-юнацькій спортивній школі функціонують 6 відділень: волейбол, 

футбол, легка атлетика, настільний теніс, бокс та веслування на байдарках і каное (останній вид 

спорту введено рішенням сесії Бережанської міської ради від 18.05.2018 р. №952), де 

займаються 244 дитини в групах попередньої і спеціалізованої базової підготовки та початкової 

підготовки, з якими працюють 15 тренерів, з них 5 штатних. Заняття груп проходять на 

міському стадіоні, в спортивних залах Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережанській обласній 

комунальній загальноосвітній школі-інтернаті з поглибленим вивченням трудового навчання та 

на міському ставі. 

В місті Бережани діють: 

- 1 стадіон; 

- 4 майданчики з тренажерним обладнанням; 

- 1 футбольне поле; 

- 7 спортивних майданчиків, в тому числі 1 з синтетичним покриттям; 

- 2 стрілецькі тири; 

- 2 спортивні зали; 

- 1 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. 

Протягом 2018 року було проведено певні заходи для виявлення обдарованої та активної 

молоді і залучення її до суспільно-корисної діяльності. 



Так, на виконання міської програми «Молодь. Бережани» було проведено:  

- військово-патріотичний захід для дітей та молоді «Пам’ятай про Крути - 2018»; - урочисте 

вшанування переможців і призерів міських, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних 

предметних олімпіад, конкурсів і спортивних змагань;  

- міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

- День молоді України та забезпечено участь молоді міста в турнірі 17-го Кубка Тернопільської 

області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ» ім. Героя АТО Ореста Квача;  

молодіжному форумі. 

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку 2018 року 

у місті – 1; кількість дітей, які перебували у закладі – 58 осіб. 

Службою у справах дітей Бережанської міської ради здійснюється контроль за соціально-

правовим  захистом дітей, дотриманням їх прав і свобод, надання соціальних послуг сім’ям з 

дітьми, молоді, учасникам АТО, внутрішньо переселеним особам. 

На обліку служби у справах дітей  перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, (2 дитини-сироти та 7 дітей, позбавлених батьківського піклування). 

Із загальної кількості таких дітей 3 дітей виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), 2  – в 

прийомних сім’ях, 1 – в дитячому будинку сімейного типу,    3 – в навчальних закладах   на 

повному державному забезпеченні. 

В місцевому банку даних перебуває 3 дітей, які можуть бути усиновленими. Протягом 

року  усиновлень громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування не було.  

       На профілактичному обліку служби у справах дітей перебуває 34  дитини, які 

проживають у 14 сім’ях, в яких батьки, або особи що їх заміняють, ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків. З метою запобігання правопорушень в таких сім′ях, проводилась 

профілактична робота спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню дітьми правопорушень. 

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ 

Місто має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять кліматичні ландшафтні 

умови, водні об'єкти, джерела мінеральних вод, історико-культурні об'єкти, що сприяє розвитку  

туризму різного напряму. 

На території розташований екологічний комплекс «Кашталівка» із унікальними 

природніми умовами, місце релігійного паломництва «Монастирок», урочища Рурисько, 

Сторожисько, дендропарк Рай. 

На території міського замку Синявських проводяться різноманітні фестивалі. В 

монастирі Бернардинів відновлено функціонування церкви, проводяться відправи, влаштовано 

хресну дорогу. 

Працівниками Бережанського районного краєзнавчого музею проводяться платні 

екскурсії по місту для  туристів та гостей міста. 

Крім того, у місті працює ще три музеї: - Бережанський музей книги; - літературно-

меморіальний музей  Богдана Лепкого; - музей переслідуваної церкви. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Протягом  року  до водойм міста потрапляє близько 205 тис. куб. метрів неочищених 

зворотних вод, основними забруднювачами є житловий сектор міста.  Причиною незадовільної 

роботи очисних споруд  є застарілість обладнання, несвоєчасне проведення ремонту, 

відсутність коштів для здійснення реконструкції.  

Не менш гострою проблемою залишається проблема утилізації твердих побутових 

відходів в місті, на території міської ради відсутнє сміттєзвалище. Для вивезення сміття 

використовується сміттєзвалище в с. Павлів Курянівської сільської ради. Тому, було подано 

пропозицію щодо влаштування полігону твердих побутових відходів площею 4,0 га  в урочищі 

«Вище очисних» за межею населеного пункту. 

На території району рахується 36 ставків загальною площею 605,39га, них 

використовується згідно договорів оренди та на праві постійного користування 18 ставків 



площею 255,65га. Також на території району знаходиться 48 кар’єрів площею 101,32 га з яких 8 

кар’єрів використовується згідно договорів оренди площею 32,16га. 

У природно - заповідний фонд району входить 49 об’єктів загальною площею 

3384,311га,  з яких чотири  об’єкти загально державного значення площею 122,2га та 45 

об’єктів місцевого значення площею 3262,11га  

 

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНЬОГО ХАРАКТЕРУ 

На території міста Бережани розташовано ряд потенційно небезпечних об’єктів, які 

несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю. внаслідок високого рівня зношення 

технологічного обладнання більшості підприємств, складається тенденція до виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Протягом звітного періоду 2018 року було виділено 30000,00 гривень з резервного 

фонду міського бюджету для проведення заходів з видалення аварійно-небезпечних дерев у м. 

Бережани, селах Рай та Лісники (розпорядження міського голови від 07  березня 2018 року 

№58). 

Виділено кошти з резервного фонду міського бюджету в сумі 47 640 грн., для оплати 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної події – проведення робіт по відновленню постачання 

питної води на вул. Корольова та Золочівська (рішення МВК № 633 від 03.08.2018 року). 

Крім того,  виділено кошти з резервного фонду міського бюджету сумі 22360,00 

гривень (двадцять дві тисячі триста шістдесят гривень, 00 коп.) для поповнення матеріального 

резерву паливно-мастильними матеріалами (785 літрів дизпалива) необхідних для здійснення 

заходів щодо запобігання та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру (рішення МВК №778 від 26.12.2018 року) 

Також, передано з матеріального резерву міської ради паливо – мастильні матеріали, а 

саме дизельне паливо в кількості 364 літрів фізичній особі – підприємцю для попередження 

виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та горінням твердих побутових 

відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради Бережанського 

району, та проведення земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових відходів та 

рекультивації вказаної земельної ділянки (рішення МВК від 26 грудня 2018 року № 777) 

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 

Питання забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, 

допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння 

працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі 

реалізовується в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів влади. 

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, зменшення 

адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання здійснювався в рамках надання 

адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності щодо реєстрації юридичних 

відносин з державою, надання сприяння у розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних 

документів тощо. 

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій передбачає здійснення моніторингу суб’єктів діяльності, які здійснюють 

господарську діяльність на території міста.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

Таблиця 1 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2018 рік по місту Бережани 

         

 № 

з/

п 

. 

Одини

ця 

виміру 

Значення 

показника, 

затвердженого 

програмою 

Значення 

показника на 

звітну дату 

У % до 

програмно

го 

показника 

У % до 

показника 

аналогічн

ого 

періоду 

2017 

Причина 

невиконання 

 

 

1 Розвиток сфери матеріального виробництва           

 

  Обсяг випуску продукції в основних сферах 

матеріального виробництва 

млн.гр

н. 
127,879 143,35 112,1 117,6 

сатаном на 

01.01.2019 

 

  в тому числі:             

 

  - промисловість млн.гр

н. 
127,879 143,35 112,1 117,6 

  

 

  - сільське господарство млн.гр

н. 

      

 

  

 

  - будівництво млн.гр

н. 

      

  

  

 

2 Промисловість 

 

  Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) без ПДВ всього по галузях: 

тис.грн

. 
143880,6 149373,1 103,8 108,8 

сатаном на 

01.01.2019 

 

  – машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування                                                                                                                                                                                                                                                    

- ремонт радіотехніки 

тис.грн

. 
          

 

  
      

 

  ремонт радіоапаратури тис грн 7690,5 7820 101,7 102,7   

 

  - текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

тис.грн

. 
      

    

 

  - виробництво гумових і пластмасових виробів, тис.грн 24295,5 31770 130,8 137,3   



іншої неметалевої мінеральної продукції 

 

  - виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

тис.грн

. 
      

    

 

  – виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів  

тис.грн 2829,8 3905,7 138,0 144,9   

 

  – виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

тис.грн 105640,7 101355,4 95,9 120,0   

 

  – виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 

тис.грн           

 

  - постачання електоенергії, газу,пари та 

кондиційованого повітря тис.грн 

  

  

      

 

  - водопостачання, каналізація та поводження з 

відходами тис.грн 

3424,1 4522 132,1 138,7   

 

  – металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім виробництва 

машин і устаткування 

тис.грн

. 
    

  

    

 

  – добувна промисловість і розроблення кар’єрів тис.грн

. 
    

      

 

  Обсяг виробленої промислової продукції (діючі 

ціни) – всього 

тис.грн

. 

127879 143358,5 112,1 
117,6 

  

 

  Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) по місту всього: 

тис.грн

. 

143880,6 149373,1 103,8 108,8   

 

  в т.ч. по підприємствах             

 

  ПП “Флюк” тис.грн 2829,8 3905,7 138,0 144,9   

 

  ТОВ «Христина» тис.грн 76608,5 74731,0 97,5 102,4   

 

  ТОВ «Санза-ТОП» тис.грн 17877,3 16317,0 91,3 95,8   

 

  ТзОВ "Кеннер-Україна" тис.грн 24295,5 31770,0 130,8 137,3   

 

  ТОВ "Успіх" тис.грн 11154,9 10307,4 92,4 97,0   

 

  МКП “Добробут” тис.грн 3424,1 4522,0 132,1 138,7   

 

  2-ий РЗЗЗ тис.грн 7690,5 7820,0 101,7 102,7   

 

  Виробництво найважливіших видів 

промислової продукції у натуральному вимірі: 

        

    

 

  Продовольча група:             

 

  - цукор пісок із цукрових буряків тонн           



 

  - м'ясо і субпродукти 1 категорії тонн           

 

  - ковбасні вироби тонн           

 

  - масло тваринне тонн           

 

  - сири жирні тонн           

 

  - молоко оброблене рідке тонн           

 

  - борошно тонн           

 

  - крупи тонн           

 

  - хлібобулочні вироби тонн 226 281 124,3 123,7   

 

  - макаронні вироби тонн           

 

  - оцет тонн           

 

  - олія тонн           

 

  - напої, всього з них тис. 

дал 

      

    

 

  Вино-горілчана продукція             

 

  - горілчані та коньячні вироби тис. 

дал. 

      

    

 

  - пиво тис. 

дал. 

      

    

 

  Непродовольча група:             

 

  - спирт тис. 

дал. 

      

    

 

  - тканини бавовняні тис.кв.

м. 

      

    

 

  – ящики тарні тонн 4647,8 5224 112,4 118,0   

 

  – паркет штучний  тис.кв.

м 
19,5 

19 

97,4 

102,0 
  

 

  – деревина розпилена  тис.куб

.м 
3,5 

2,7 

77,1 

81,8 
  

 

  – паливні брикети з тирси тонн 665,7 420 63,1 66,2   

 

  -вироби будівельні з пластмаси кг 636725,3 749200 117,7 123,5   

 

3 Будівельна індустрія 

 

  Будівельні матеріали:             

 

  у т.ч. цегла керамічна невогнетривка млн 

шт. ум. 

          



цегли 

 

  - вапно тис.тон

н 

          

 

  - вапняк тис.тон

н 

          

 

  - конструкції збірні для цивільного будівництва 

з цементу, бетону чи штучного каменю 

тис.куб

.м 

          

 

  - бетон товарний тис.тон

н 

          

 

  - пісок, галька, гравій та щебінь для 

будівництва 

тис.куб

.м 

          

 

4 Сільське господарство 

 

  Валова продукція сільського господарства по 

всіх категоріях господарств  – всього 

млн.гр

н. 
5,4 7,5 138,9   

  

 

  в тому числі:             

 

  - с/г підприємства млн.гр

н. 
5,4 7,5 138,9 

    

 

  - населення млн.гр

н. 
      

    

 

  Валова продукція сільського господарства на 

одну особу 

грн.           

 

  Обсяг виробництва сільськогосподарської 

продукції в натуральному виразі всіма 

категоріями господарств: 

        

    

 

  - зернові культури тис.тон

н 

588 667 113,4 

    

 

  - цукрові буряки тис.тон

н 

  212,5   

    

 

   технічні культури тис.тон

н 

  3900,6   

    

 

  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тон

н 

      

    

 

  - молоко тис.тон

н 

      

    

 

  - м'ясо тис.тон           



н 

 

  - яйця млн 

шт. 

      

    

 

  Обсяг виробництва сільськогосподарської 

продукції в натуральному виразі с/г 

підприємствами: 

        

  

  

 

  - зернові культури тис.тон

н 

      

    

 

  - цукрові буряки тис.тон

н 

      

    

 

  - картопля тис.тон

н 

      

    

 

  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тон

н 

      

    

 

  - молоко тис.тон

н 

      

    

 

  - м'ясо тис.тон

н 

      

    

 

  - яйця млн 

шт. 

      

    

 

  Обсяг виробництва сільськогосподарської 

продукції в натуральному виразі населенням: 

        

    

 

  - зернові культури тис.тон

н 

      

    

 

  - цукрові буряки тис.тон

н 

      

    

 

  - картопля тис.тон

н 

      

    

 

  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тон

н 

      

    

 

  - молоко тис.тон

н 

      

    

 

  - м'ясо тис.тон

н 

      

    

 

  - яйця млн           



шт. 

 

5 Капітальне будівництво 

 

  Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх 

джерел фінансування млн.гр

н. 23 21,758 94,6 97,3 

дані за січень-

вересень 2018 

року 

 

  - в тому числі за рахунок державного бюджету тис.грн

. 

    

      

 

  Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 1165,1 1136,7 

97,6 

98,1 

дані за січень-

вересень 2018 

року 

 

  Обсяг капітальних інвестицій за видами 

економічної діяльності та за рахунок усіх 

джерел фінансування: 

        

    

 

  - в промисловість тис.грн

. 

      
    

 

  - в сільське господарство, лісове та рибне 

господарства 

тис.грн

. 

      
    

 

  - в будівництво тис.грн

. 

      
    

 

  Загальна площа житла введеного за рахунок 

всіх джерел фінансування 

тис. 

кв.м. 4         

 

  Введення за рахунок всіх джерел фінансування:             

 

  - середні навчальні заклади уч. 

місць 

      

    

 

  - дошкільні заклади освіти дит.міс

ць 

      

    

 

  - лікарні ліжок           

 

  - водопровідні мережі км           

 

  - каналізаційні мережі км           

 

  -теплопостачання (котельні) Гкал/го

д 

      

    

 

  - газові мережі км           

 

  Обсяг прямих іноземних інвестицій, за 

наростаючим підсумком – всього 

тис. 

дол. 

1010,0 931,8 92,3 
  

станом на 

01.07.2018 року 



США 

 

  Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку 

року (надходження) 

тис. 

дол. 

США 

      

    

 

  Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну 

особу 

дол. 

США 

51,2 48,4 94,5 
96,0 

станом на 

01.10.2018 року 

 

  Зовнішньоторговельний оборот товарами в 

тому числі: 

тис. 

дол. 

США 

      

    

 

  - експорт тис 

дол. 

США 

      

    

 

  - імпорт тис. 

дол. 

США 

      

    

 

6 Транспорт та зв'язок 

 

  Обсяг перевезень вантажів: тис.тон

н 

11,5 11,9 103,5 116,8 

  

 

  - залізничним транспортом тис.тон

н 

      

    

 

  - автотранспортом тис.тон

н 

11,5 11,9 103,5 

116,8   

 

  Обсяг перевезень пасажирів: тис.чол

. 

4944,5 1650,5 33,4 

34,0   

 

  - залізничним транспортом тис.чол

. 

      

    

 

  - автотранспортом тис.чол

. 

4944,5 1650,5 33,4 

34,0   

 

  Кількість користувачів мережі Інтернет одиниц

ь 

2222 2222 100,0 

    

 

7 Торгівля та послуги 

 

  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, 

які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі млн. 

грн. 118,4 73,4 62,0 83,0 

дані за ІII 

кварталі 2018 

року 

 

  Темп зростання (зниження) роздрібного %           



товарообороту підприємств, які здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі 

 

  

Обсяг реалізованих послуг 

млн 

грн. 

26 23,68 91,1 123,6 

дані за ІII 

кварталі 2018 

року 

 

  Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих 

послуг 

%     

      

 

8 Фінансова діяльність 

 

  Прибутки підприємств тис. 

грн. 

      

    

 

  в тому числі:             

 

  - промисловість тис. 

грн. 19580 

 

      

 

  - сільське господарство тис. 

грн.           

 

  - будівництво тис. 

грн.           

 

  Збитки підприємств тис. 

грн.           

 

  В тому числі:             

 

  - промисловість тис. 

грн. 2400 

 

      

 

  - сільське господарство тис. 

грн.           

 

  - будівництво тис. 

грн. 

      

    

 

  Загальна сума кредитів, наданих комерційними 

банками суб’єктам господарювання та 

населенню (обороти) 

млн 

грн. 

      

    

 

  Сума кредитів, одержаних 

сільськогосподарськими підприємствами 

(обороти) 

млн 

грн. 

      

    

 

  Фонд оплати праці усіх працівників, зайнятих у 

всіх сферах економічної діяльності 

млн.гр

н. 
331 280 84,6 86,2 

станом на 

01.01.2019 

 

  в тому числі штатних працівників тис. 149         



грн. 

 

  Середньооблікова кількість штатних 

працівників 

осіб 
3800 3111 81,9 82,5   

 

  Середньомісячна зарплата працівників, 

зайнятих у сферах економічної діяльності 

грн. 
7413 6600 89,0 110,0   

 

  в тому числі:             

 

  - у промисловості грн. 7600 7500 98,7 100,2   

 

  - у сільському господарстві грн.           

 

  - у будівництві грн. 3400 7000 205,8     

 

  Середньомісячна зарплата працівників, 

зайнятих у бюджетних установах 

грн. 
6000 5500 91,7 112,2   

 

9 Розвиток малого підприємництва 

 

  Кількість малих та середніх підприємств один. 71/3 71/3 100,0     

 

  Кількість діючих малих та середніх 

підприємств на 10 тис. населення 

один. 36/2 36/2 100,0 
    

 

  Чисельність працюючих на малих та середніх 

підприємствах 

осіб 545/340 518/327 95/96 
  

Дані станом на 

01.10.2018 

 

  Кількість зареєстрованих суб’єктів 

господарювання – фізичних осіб 

осіб 694 724 104,0 
  

Дані станом на 

01.01.2019 

 

  Надходження до бюджетів всіх рівнів від 

діяльності малого та середнього 

підприємництва 

тис.грн

. 

13/2,2 24/21,1 184/959 

  
Дані станом на 

01.01.2019 

 

  Кількість селянських (фермерських) 

господарств 

одиниц

ь 

1     
    

 

  Кількість фермерських сільськогосподарських 

угідь 

тис. га       
    

 

  Кількість створених робочих місць в малому та 

середньому підприємництві 

місць 158 160 101,0 

106,0 

  

 

10 Населення та ринок праці 

 

  Середньорічна чисельність наявного населення тис.осі

б 

19,6 19,6 100,0 

100,0 

  

 

  Чисельність економічно–активного населення осіб 5710 5710 100,0 100,0   

 

  в тому числі працездатного віку осіб 2280 2280 100,0 100,0   

 

  Чисельність працівників у віці 15–70 років, осіб 2500 2500 100,0 100,0   



зайнятих економічною діяльністю – всього 

 

  в тому числі:             

 

  - промисловість осіб 210         

 

  - сільське господарство, лісове та рибне 

господарства 

осіб 102         

 

  - будівництво осіб 133         

 

  Чисельність безробітних на кінець року (за 

методологією МОП) 
осіб     

  
    

 

  Кількість створених робочих місць в усіх 

сферах економічної діяльності 

місць 312 483 154,8 
    

 

  в тому числі:             

 

  - у промисловості місць 18 8 44,4     

 

  - у сільському господарстві, лісовому та 

рибному  господарствах 

місць 17 9 52,9 
    

 

  - у будівництві місць 7 4 57,1     

 

  Кількість працівників, зайнятих в бюджетних 

установах (без галузей культури) 

осіб 1415     
    

 

  Кількість створених робочих місць в 

бюджетних установах 

місць 150 113 75,3     

 

11 Розвиток соціальної сфери 

 

  Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

тис. 

осіб 
2030 1922 94,7 99,4 

станом на 

01.01.2019 

 

  Кількість учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів екстернатної форми навчання 

осіб 
          

 

  Кількість дітей у постійних дошкільних 

закладах 

осіб 
700 698 99,7 105,1   

 

  Охоплення дітей (від 3 до 6 років) постійними 

дошкільними закладами (у% до кількості дітей 

відповідного віку) 

% 

95 94,7 99,7 117,1   

 

  Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі 

“Охорона здоров’я у розрахунку на одиницю 

населення 

грн. 

          

 

  Забезпеченість населення стаціонарними 

ліжками у розрахунку на 10 тис. населення 

ліжок 45,6 45,6 100,0 
100,0   



 

  Забезпеченість лікарями загальної практики 

сімейної медицини на 10 тис. населення 

осіб 7,2 7,4 102,8 
    

 

  Кількість померлих дітей віком до одного року 

на 1000 народжених живими 

проміл

е 

6 8,3 138,3 
    

 

  Кількість осіб, що хворіють на активний 

туберкульоз, на100 тис. населення 

осіб 47,2 7,4 15,7 
    

 

  - в тому числі в сільській місцевості осіб 60,5         

 

  Кількість осіб, в яких вперше виявлено 

онкозахворювання на100 тис.населення 

осіб 302,0 28,3 9,4 
    

 

  - в тому числі в сільській місцевості осіб 255,0         

 

  Кількість масових бібліотек всіх видів одиниц

ь 

3,0 3,0 100,0 

100   

 

  Книжковий фонд бібліотек тис. 

прим. 

50 72,106 144,0 

  

  

 

  Кількість клубних установ всіх видів одиниц

ь 

3 3 100,0 

100   

 

  - у них місць тис. 

місць 

1 1 100,0 

100   

 

  Кількість театральних колективів одиниц

ь 

      

    

 

  Кількість театрів одиниц

ь 

      

    

 

  - у них місць місць           

 

  Відвідуваність театральних установ за рік тис.від

в. 

      

    

 

  Кількість концертних залів одиниц

ь 

      

    

 

  у них місць місць           

 

  Відвідуваність концертних установ за рік тис.від

в. 

      

    

 

  Кількість музеїв одиниц

ь 

1 1 100,0 100 

  

 

  Відвідуваність музеїв за рік відвіду

в. 

12000 12591 104,9 114,46 

  



 

12 Охорона навколишнього природного середовища 

 

  Відведено (скинуто) зворотніх вод, тис.куб

.м 

205 205 100,0 

100,0   

 

  в тому числі:       100,0 100,0   

 

  забруднених тис.куб

.м 

205 205 100,0 

100,0   

 

  - з них без очищення  тис.куб

.м 

200 200 100,0 

100,0   

 

  нормативно очищених тис.куб

.м 

5 5 100,0 

100,0   

 

  Потужність очисних споруд тис.куб

.м 

      

    

 

  Викиди шкідливих речовин у повітря тис.тон

н 

      

    

 

  в тому числі:             

 

  стаціонарними джерелами забруднення тис. 

тонн 

      

    

 

  автомобільним транспортом тис. 

тонн 

      

    

 

  Екологічний податок тис. 

грн 

      

    

 

  Обсяги утилізації заборонених до використання 

та непридатних отрутохімікатів, накопичених у 

господарствах  

тонн       

    

 

  Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ одиниц

ь 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2 

ІНФОРМАЦІЯ  

про стан виконання пріоритетних напрямків розвитку, передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку на 2018 рік 

 

 

 

 

 

Пріоритетне завдання соціально-економічного розвитку, захід 

передбачений програмою 

Передбачений обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Фактичний обсяг фінансування на 

звітну дату, тис. грн.  
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    1.Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів 

життя населення 

   1.1 Проведення заходів до Дня усиновлення під гаслом “Не 

залишимо без уваги жодної дитини», тижнів пропаганди правових 

знань, обласного марафону “З турботою про дитину», місячника 

пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, 

обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правового 

навчання і виховання, а також провести заходи до свята 

Великодня, Дня матері, свята Миколая, святкування Різдва, акції 

«Діти мають права» до Міжнародного дня захисту дітей, із 

залученням до них дітей-переселенців, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, дітей-інвалідів, дітей, які 

переселилися із зони проведення АТО, дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, які проживають в місті та охоплені різними 

формами виховання; та участь в обласному фестивалі «Повір у 

себе» для дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
 

 

 

 

 

 

45.0 

  

 

 

 

 

45.0 

  

 

 

 

 

22.0 

  

 

 

 

 

22.0 

 

 

 

   1.2 Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

міста: 

- поточний ремонт санвузла Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

- поточний ремонт будівлі гуртожитку Бережанської школи-

гімназії ім.Б.Лепкого; 

- капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі 

Бережанської школи-гімназії ім.Б.Лепкого; 

- придбання комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних 

закладів; 

- поточний ремонт будівлі МНВК 

- капітальний ремонт (відновлення фасадів) Бережанської ЗОШ І-

ІІІ ст. №1; 

- придбання театральних крісел для актової зали Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3; 

- придбання обладнання для кабінетів фізики і хімії в навчальних 

закладах 

- придбання дидактичного обладнання для перших класів 

 

 

200,00 

 

200,00 

 

705,00 

 

200,00 

  200,00 

200,00 

 

200,00 

 

150,00 

 

- 

  

 

200,00 

 

200,00 

 

705,00 

 

200,00 

200,00 

200,00 

 

200,00 

 

150,00 

 

- 

  

 

- 

 

199,924 

 

 

 

315,121 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

183,106 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,822 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

128,175 

 

 

- 

 

199,92

4 

 

 

 

94,299 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 



- поточний ремонт покрівлі та харчоблоку ДНЗ «Золотий 

ключик» 

- придбання мультимедійного комплекту (проектор + 

мультимедійна дошка 

- встановлення LED-табло зовнішнього використання на міському 

стадіоні 

-  придбання LED-телевізора, ноутбука ДНЗ «Ромашка» 

189,347 

 

82,00 

 

279,213 

26,48 

- 

 

70,0 

 

221,021 

- 

54,931 

189,34

7 

 

12,0 

 

58,192 

26,48 

1.3. Придбання шкільного автобуса 
1900,00 1400,0

0 

500,00  1699,8 1166,0 533,800  

1.4. Впровадження проектів по енергозбереженню в начальних 

закладах міста:  

- капітальний ремонт будинку ЦДЮТ з заміною вікон;  

- реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням 

твердопаливного котла в ДНЗ «Ромашка» ;  

- будівництво котельні ДНЗ «Росинка» 

- встановлення енергозберігаючих вікон і дверей (Бережанська 

школа-гімназія ім. Б.Лепкого - 7 дверей, Бережанська ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1 – 15 вікон, Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 3 вікна) 

 

 

  400.0 

 

2212,3 

370,0 

 

 

 

 

1991,1 

 

 

  400,0 

 

221,2 

370,0 

  

 

- 

 

 

 

 

131,95 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

131,95 

 

 

- 

1.5.Забезпечення морального та матеріального стимулювання і 

підтримки працівників галузі освіти 

50,0  50,0  10,2  10,2  

1.6.Забезпечення морального, матеріального стимулювання і 

підтримки творчих здібностей учнівської молоді 

20,0  20,0  5,84  5,84  

1.7 Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення 

дітей пільгових категорій , що потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки 

150,0  150,0  120,0  120,0  

1.8.Проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, 

конкурсів, виставок художньої творчості, пленерів, творчих акцій 

та здійснення інших заходів спрямованих на виявлення і 

самореалізацію обдарованих дітей та молоді 

100,0  100,0  52.9  52.9  

1.9.Здійснення будівництва нових, підтримання у 

функціональному стані існуючих спортивних та дитячих 

майданчиків: 

- реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з 

штучним покриттям 42х22 м 

 

 

1433,0 

 

- 

 

 

1147,0 

 

- 

 

 

286,0 

 

- 

  

 

6,09 

 

98,648 

 

 

- 

 

- 

 

 

6,09 

 

98,648 

 



- будівництво спортивного комплексу 

1.10 Проведення міських спортивно-масових заходів; 

забезпечення участі збірних команд з видів спорту в обласних, 

державних і міжнародних змаганнях; проведення навчально-

тренувальних зборів для збірних команд міста з видів спорту; 

придбання спортивної форми, інвентарю, обладнання, 

медикаментів, канцтоварів, транспортне обслуговування змагань 

та друк поліграфічної продукції для обслуговування змагань, 

озвучення змагань 

200,0  200,0  203,07  203,07  

1.11 Розробка та виготовлення презентаційних і інформаційних 

матеріалів про місто Бережани (буклети, карти, путівники, 

календарі тощо): 

- Бібліографічний покажчик до 140-річчя від дня 

народження письменника, критика, видавця Антіна 

Крушельницького; 

- Бібліографічний покажчик до 145-річчя від дня 

народження письменника Михайла Яцківа; 

- Бібліографічний покажчик до 130-річчя від дня 

народження Левка Лепкого; 

- Бібліографічний покажчик до 100-річчя ЗУНР 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

2,0 

 

1,5 

  

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

2,0 

 

1,5 

  

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

  

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

1.12 Оновлення формату проведення традиційних заходів: 

- проведення фестивалю «Мистецька Бережанщина» - 2018 

 

10,0 

  

10,0 

  

 

- 

  

 

- 

 

1.13. Участь творчих колективів, обдарованої молоді закладів 

культури м. Бережани у міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних фестивалях, конкурсах 

20,0  20,0  -  -  

1.14 Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури: 

- придбання меблів для міського музею книги; 

- ремонт підлоги в експозиційному залі М.Шашкевича у 

міському музеї книги; 

- заміна 12 вікон в експозиційних залах міського музею 

книги; 

- ремонт кабінету директора міського музею книги; 

 

 

15,0 

20,0 

 

50,0 

10,0 

70,0 

  

 

15,0 

20,0 

 

50,0 

10,0 

70,0 

  

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

  

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 



- встановлення бруківки на подвір’ї Бережанської державної 

школи мистецтв; 

- ремонт хорового класу Бережанської державної школи 

мистецтв; 

- придбання меблів для Бережанської державної школи 

мистецтв; 

- придбання музичних інструментів для Бережанської 

державної школи мистецтв; 

- поповнення бібліотечного фонду Бережанської міської 

бібліотеки імені Б.Лепкого; 

- придбання меблів для міської бібліотеки імені Б.Лепкого 

 

50,0 

 

26,0 

 

84,0 

 

50,0 

 

40,0 

 

50,0 

 

26,0 

 

84,0 

 

50,0 

 

40,0 

 

- 

 

 

9.0 

 

 

 

49,989 

 

3.9 

 

- 

 

 

9.0 

 

 

 

49,989 

 

3.9 

    2. Підвищення конкурентоспроможності регіону 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 3 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан реалізації заходів передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку на 2018 рік 

Назва заходу 

 

Конкретні заходи, що вживалися для реалізації 

завдань 

Результат 

виконання заходів 

(кількісні і якісні 

показники) 

Причини 

невиконанн

я 

показників 

1. Промисловість 



Популяризація місцевого товаровиробника, 

розширення ринків збуту, в т.ч. в інших регіонах 

держави та за кордоном. 

Продукція виготовлена промисловими 

підприємствами міста Бережани розміщена у бізнес-

каталозі Тернопільщини. 

Популяризація 

місцевого 

товаровиробника. 

 

Забезпечення участь промислових підприємств у 

виставково-ярмаркових заходах місцевого, 

регіонального, загальнонаціонального та 

міжнародного значення. 

Протягом звітного періоду  промислові підприємства 

Бережан не брали участі у  виставково-ярмаркових 

заходах місцевого, регіонального, 

загальнонаціонального та міжнародного значення. 

 

  

Організація та проведення зустрічей представників 

органів влади з місцевими товаровиробниками, 

щодо їхніх актуальних проблемних 

питань(зниження виробництва продукції) 

Протягом звітного періоду не проводилися зустрічі 

представників органів влади з місцевими 

товаровиробниками  

  

Організація та проведення круглих столів, 

семінарів для суб’єктів господарювання з 

актуальних питань ведення підприємницької 

діяльності,підтримки національного 

товаровиробника розвитку пріоритетних галузей 

економіки,в тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій,бізнесу програм та умов 

кредитування. 

Протягом звітного періоду організовано зустріч 

суб’єктів господарювання з представниками 

Ощадбанку щодо умов кредитування бізнесу. 

  

Відновлення виробничої діяльності ВАТ 

«Бережанський цегельний завод «Керамік». 

Проводиться відновлення  виробничої діяльності ВАТ 

«Бережанський цегельний завод «Керамік». 

  

Залучення інвестицій для відновлення діяльності 

існуючих виробничих потужностей, ВАТ 

«Бережанський склозавод» ВАТ «Мікрон» 

З метою підготовки до проведення міжнародного 

інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест» 2018  

було підготовлено пропозиції, анкети щодо 

виробничих потужностей ( ВАТ «Бережанський 

склозавод» ВАТ «Мікрон») для інвесторів.  

  

2. Сільське господарство 

3.Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок 

Підвищити якість та культуру обслуговування 

пасажирів 

З водіями, які здійснюють перевезення  по маршруту 

Лісники-Мікрон проведено роз’яснювальну роботу 

щодо якості та культури обслуговування пасажирів.  

Сприяння 

підвищенню 

культури 

обслуговування 

 



пасажирів 

Впорядкувати роботу мережі місць паркування 

автотранспорту 

Протягом звітного періоду проведено впорядкування 

2 місця паркування автотранспорту біля Центральної 

районної поліклініки по вулиці С.Бандери та біля 

Ощадбанку по вулиці Тернопільській 

  

Облаштувати міські автобусні зупинки, лавками з 

навісами (павільйонами) 

Облаштовано  автобусну зупинку лавками з навісами 

по вул. Лепких 

  

Забезпечити будівництво, реконструкцію, ремонт 

та експлуатаційне утримання вулично - дорожньої 

мережі та об’єктів придорожнього сервісу 

Протягом звітного періоду нанесено розмітки 

«Пішохідний перехід»  по вул: Валова, Гімназійна, 

Шевченка, Лепких, Руська, Академічна. З метою 

забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті 

вулиць Банкова-С.Бандери-Академічна, а також на 

вулиці Тиха працівники ТОВ «Техно-буд-центр» 

провели роботи по встановленні дорожніх знаків. 

  

Впровадження енергозберігаючих джерел 

освітлення у зовнішньому освітленні населеного 

пункту. 

Протягом звітного періоду проведено монтаж 

вуличного освітлення зі встановленням  кронштейнів 

LED-ліхтарів, протягуванням кабелю СІП 2*16 по 

вул. Львівська та провулку Золочівська-Корольова 

  

Сприяти покращенню забезпечення населення 

міста якісними послугами поштового зв’язку 

Центральне відділення поштового зв’язку №1                  

м. Бережани Тернопільської дирекції Публічного 

акціонерного товариства «Укрпошта» надає 

населенню м. Бережани якісні послуги  поштового 

зв’язку. 

Розвиток ринку 

послуг зв’язку. 

 

Забезпечити розбудову технологічної 

інфраструктури мережі Інтернет та мереж доступу 

до неї споживачів 

Населення м. Бережани забезпечено доступ до мережі 

Інтернет. Надавачами послуг є ТзОВ «МегаКом» та 

«Укртелеком». 

Сприяє сталому 

розвитку та 

підвищує якість 

життя населення. 

 

Ініціювати продовження будівництва об’їзної 

дороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка на 

ділянці в м. Бережани 

Протягом звітного періоду проведено ремонт на 

відрізку автошляху М-12  

  

 

4.Енергоефективність 

Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу 

щодо ефективного використання паливно-

Серед населення міста  постійно проводяться 

інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо 

 Підвищує ефективн

е та 

 



енергетичних ресурсів, питної води, а також 

альтернативних джерел енергії серед населення 

міста, в бюджетній і комунальній сферах та на 

промислових підприємствах 

популяризації енергозбереження. 

У звітному періоді відбулася зустріч за участю 

начальника управління житлово-комунального 

господарства та енергозбереження Тернопільської 

ОДА, представників ПАТ «Державний ощадний банк 

України», ДП «Тернопільстандартметрологія», голів 

ОСББ міста Бережани. 

У ході зустрічі присутніх було ознайомлено з 

умовами кредитної програми «Ощадний дім» − 

державної кредитної програми енергозбереження для 

багатоквартирних будинків із компенсацією від 40% 

до 70% для ОСББ та ЖБК, спрямованої на залучення 

громадськості до процесу впровадження заходів із 

енергоефективності. 

раціональне викорис

танн, а також 

економне 

витрачання  

паливно-

енергетичних 

ресурсів, питної 

води серед 

населення міста. 

Провести санацію будівель бюджетних установ та 

модернізацію котельного обладнання 

Розроблений проект щодо реконструкції покрівлі та 

системи опалення зі встановленням твердопаливного 

котла в ДНЗ «Ромашка» 

У дошкільному навчальному закладі перекрито дах 

площею 472 м
2
 

  

Впровадження системи енергетичного 

менеджменту у бюджетних установах. 

 Не впроваджено  

Сприяти реалізації проектів з використанням 

енергії сонця для вироблення електричної енергії, 

будівництва вітрових електростанцій, освоєння 

виробництва твердого палива (паливні брикети) 

відбулись громадські слухання з питань обговорення 

проекту детального плану території трьох земельних  

ділянок орієнтовною площею 0,25 га кожна, в 

адміністративних межах Бережанської міської ради 

(за межами населеного пункту) для будівництва 

вітрової електростанції. 

Розроблено детальний план території для будівництва 

сонячної електростанції по вул Золочівська. 

  

5. Капітальне  будівництво та інвестиційна діяльність 

Продовжити роботу з удосконалення та 

забезпечення прозорості дозвільних процедур у 

будівництві, врахування громадської думки під 

час вирішення питань планування та забудови 

територій 

Протягом звітного періоду надано 29 містобудівних 

умов та обмежень будівництва об’єктів та 39 

будівельних паспортів 

  



Розробити та оновити детальні плани територій, у 

відповідності до генерального плану міста, 

розширення меж міста, як основи вдосконалення 

адміністративно-територіального устрою країни - 

розроблення, погодження та затвердження 

містобудівної документації у порядку, 

передбаченому законодавством 

Протягом 2018 року розроблено детальні плани 

територій: 

вул. Тернопільська; вул. Шевченка; вул. Набережна; 

вул. Депутатська;вул. Шевченка 55; вул. Цегельна; 

вул. Шевченка; вул. Золочівська; пл. Ринок. 

 Розширення 

меж міста  

перебуває на 

затвердженн

і ВРУ 

Відновлення фасадів та збереження автентичності 

будівель, в першу чергу центральної частини міста 

Протягом звітного періоду не проводилося  

відновлення фасадів та збереження автентичності 

будівель центральної частини міста 

  

Здійснити заміну водопроводу до резервуара 

чистої води (РЧВ) на водозаборі по вул. 

Шевченка. 

  Відсутність 

фінансуванн

я 

Продовжити реконструкцію, будівництво та 

поточний ремонт автомобільних доріг місцевого 

значення, реконструкцію тротуарів 

Протягом звітного періоду  ПП «Новий крок» провів  

ремонт тротуару по вул. Руська (права сторона), 

кошторисною вартістю – 199 961 грн. та вул. Банкова, 

кошторисною вартістю – 78234 грн 

Проведено ямковий ремонт доріг по вул. 

Привокзальна, Братів Лепких,Вірменська, Шевченка, 

Львівська, Чайковського. 

ТзОВ «Козова Шляховик» виконав поточний ремонт 

дороги по вул. Л.Українки. 

Проведено часткові ремонти другорядних вулиць: 

Грушевського, 8-го Березня, Кобилянської, Хатки, 

Гоголя, С.Стрільців, Загороди, Червона, 

Крушельницька 

  

Проведення реконструкції міських парків, скверів 

і дитячих майданчиків 

Протягом звітного періоду проведено реконструкцію 

скверу ім. Устима Голоднюка та 22 листопада 2018 

року, відбулося відкриття пам’ятника Героям 

Небесної Сотні  

  

Сприяння реалізації проектів житлової забудови 

індивідуальними забудовниками 

Протягом звітного періоду надано 29 містобудівних 

умов та обмежень будівництва об’єктів та 39 

будівельні паспорти 

  

Реалізація заходів щодо поширення інформації про 

інвестиційні можливості міста та підприємств 

24-25 травня 2018 року взято участь в міжнародному 

інвестиційному форумі                 «Тернопільщина 

  



Інвест» 2018 , а також  з метою підготовки до 

проведення форуму було підготовлено інформацію 

про місто для узагальнення у Атласі Тернопільської 

області 

Сприяння просуванню продукції місцевих 

товаровиробників на зовнішній ринок 

З метою підготовки до проведення міжнародного 

інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест» 2018  

було підготовлено пропозиції  щодо товарів, які вже 

експортуються, або можуть поставлятися за кордон .  

  

Залучення міжнародної технічної допомоги, 

підготовки фахівців з проектної роботи та 

безпосереднє написання проектів 

Протягом звітного періоду не залучалася  міжнародна 

технічна допомога 

  

Поглиблення зв'язків з порідненими закордонними 

містами у галузях, обумовлених в укладених 

угодах 

З 31 серпня по 2 вересня 2018 року делегація від м. 

Бережани з робочою поїздкою побувала у місті-

побратимі Ключборк. Сторони домовились про 

співпрацю між освітніми установами м. Бережани та 

м. Ключборк  у частині розвитку в нашому місті 

інклюзивної освіти. 

 

 

 

 

 

 

  

6. Зовнішньоекономічна діяльність 

Поліпшення умов для залучення іноземних 

інвестицій та збільшення обсягів експорту, що 

покращить зовнішньоторговельний баланс міста і 

створить умови для виробництва нових видів 

конкурентоспроможної продукції як для 

зовнішнього так і внутрішнього ринку 

З метою підготовки до участі у міжнародному 

інвестиційному форумі «Тернопільщина Інвест» 2018  

було підготовлено пропозиції  щодо товарів, які вже 

експортуються, або можуть поставлятися за кордон . 

  



Формування переліку пропозицій підприємств-

експортерів міста щодо можливих поставок 

товарів на зовнішні ринки у 2018 році 

З метою підготовки до проведення міжнародного 

інвестиційного форуму «Тернопільщина Інвест» 2018  

було підготовлено пропозиції  щодо товарів, які вже 

експортуються, або можуть поставлятися за кордон . 

  

 

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги 

Активізація співпраці з державами - членами ЄС 

щодо обміну інформацією про методи планування 

і реалізації державної політики регіонального 

розвитку в контексті Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

   

Формування сприятливого інвестиційного клімату, 

позитивного інвестиційного іміджу міста, сталого 

сприйняття реальними та потенційними 

іноземними інвесторами можливостей успішного 

інвестування в економіку міста шляхом 

поширення інформації про інвестиційні 

можливості, переваги та приклади здійснених 

успішних іноземних інвестицій міста  

Протягом звітного періоду  було 

підготовлено інформацію про місто для узагальнення 

у Атласі Тернопільської області 

  

Популяризація інвестиційних переваг міста в 

Україні та за кордоном шляхом участі в публічних 

заходах (міжнародні та інвестиційні форуми, 

презентації, конференції, „круглі столи, виставки-

ярмарки тощо) 

24-25 травня 2018 року взято участь в міжнародному 

інвестиційному форумі  «Тернопільщина Інвест» 2018 

рік 

  

Забезпечення належного зворотного зв’язку з 

іноземними інвесторами шляхом здійснення їх 

опитування з метою отримання пропозицій та 

зауважень, з подальшим розглядом їх в обласній, 

районних державних адміністраціях, міських радах 

міст обласного значення, а, у разі необхідності, – 

на засіданнях робочої групи з питань іноземного 

інвестиційного співробітництва області, 

інвестиційної ради області 

Протягом звітного періоду не проводилося  

опитування іноземних інвесторів   з метою отримання 

пропозицій та зауважень 

  

 



8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 

Активізувати роботу щодо утворення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

серед населення багатоквартирних будинків  щодо 

утворення об’єднань співвласників 

  

Забезпечити стабільність тарифів на житлово-

комунальні послуги шляхом зменшення 

собівартості послуг за рахунок модернізації та 

технічного переоснащення 

Закуплено бойлер, замінено частково труби 

опалювальної системи в ДНЗ «Сонечко», закуплено 

газову плиту в ДНЗ «Ромашка» 

  

Активізувати претензійно-позовну роботу 

комунальних підприємств з боржниками за надані 

житлово-комунальні послуги 

Комунальні підприємства проводять претензійно-

позовні роботи   

  

Впровадження першочергових, маловитратних 

заходів з енергозбереження, зокрема, модернізація 

або заміна наявного енергоємного обладнання, 

заміна чи утеплення вхідних дверей, вікон у 

бюджетній сфері, ремонт чи заміна системи 

опалення, теплових мереж, ремонт чи 

влаштування шатрових покрівель, контроль за 

технічним станом приладів обліку (тепла, води, 

світла, газу) в закладах бюджетної сфери 

Проведення ремонтів чи заміна системи опалення 

 

 

У дошкільному навчальному закладі перекрито дах  

 

Проведено поточний ремонт приміщення харчоблоку 

і поточний ремонт покрівлі ДНЗ «Золотий ключик»  

площею 472 м
2 
на суму 189,347 тис. грн. 

 

Встановлено енергозберігаючі вікна і двері в 

Бережанській школі-гімназії ім.Б.Лепкого (7 дверей), 

Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (15 вікон), 

Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (3 вікна). 

Розпочато  поточний 

ремонт приміщення 

гуртожитку 

Бережанської 

школи-гімназії ім. 

Б.Лепкого на суму 

199924,00 грн. 

Закуплено бойлер, 

замінено частково 

труби опалювальної 

системи в ДНЗ 

«Сонечко», 

закуплено газову 

плиту в ДНЗ 

«Ромашка» 

Розпочато поточний 

ремонт приміщення 

харчоблоку ДНЗ 

«Золотий ключик»  

 

Відновлення наявних та встановлення нових попм-

качалок для забезпечення населення питною 

водою.  

Протягом звітного періоду не проводилося  

відновлення наявних та встановлення нових попм-

качалок 

 Відсутність 

фінансуванн

я 



Завершення виготовлення схеми оптимізації 

водопровідної мережі м. Бережани. 

  Відсутність 

фінансуванн

я 

Придбання вантажо-пасажирського автомобіля для 

аварійних виїздів    

  Відсутність 

фінансуванн

я 

Проведення поточного ремонту об’єктів 

благоустрою; ремонту тротуарів міста 

Протягом звітного періоду  ПП «Новий крок» провів  

ремонт тротуару по вул. Руська (права сторона), 

кошторисною вартістю – 199 961 грн. та вул. Банкова, 

кошторисною вартістю – 78234 грн 

Проведено ямковий ремонт доріг по вул. 

Привокзальна.  

ТзОВ «Козова Шляховик» виконав поточний ремонт 

дороги по вул. Л.Українки 

Проведено укладання тротуарної плитки по вулиці 

С.Бандери  

  

Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт 

централізованих cистем водопостачання і 

водовідведення, в тому числі з використанням 

енергоощадного обладнання та технологій 

Відновлено оглядові водяні колодязі по вул. 

Міцкевича, Вірменська, Тернопільська, С.Бандери, 

Чайковського, Тиха;  замінено частину  водопроводу 

на вул. Тернопільська-Міцкевича – 80 пог. м., 

Набережна – 130 пог. м, С.Бандери – 25 пог. М. 

Проведено модернізацію центральної водо 

насосної станції  -  придбано водяний насос, 

потужністю  електродвигуна 160 кВт/год та подачею 

води 400м
3
/год, вартістю 1 млн. 115 тис грн. 

Монтажні роботи проводив  ТОВ «СантехМонтаж». 

Вартість робіт – 332 тис 745 грн. Встановлення 

нового насосу дозволило зменшити споживання 

електроенергії на 40 кВт/год 

 

  

Впровадження енергозберігаючих джерел 

освітлення у зовнішньому освітленні населеного 

пункту. 

Протягом звітного періоду проведено монтаж 

вуличного освітлення зі встановленням  кронштейнів 

LED-ліхтарів, протягуванням кабелю СІП 2*16 по 

вул. Львівська та провулку Золочівська-Корольова 

  

 



Проведення ремонту покрівель, фасадів та 

виступаючих конструкцій житлових будинків 

міста 

Протягом звітного періоду не проводилися ремонти 

покрівель , фасадів та виступаючих конструкцій 

житлових будинків міста 

  

Влаштування дитячих майданчиків на 

прибудинкових територіях житлових будинків 

На вулиці Крушельницької 17а, біля 

багатоквартирного будинку, за ініціативи голови 

правління ОСББ «Своя хата» встановлено дитячу 

гірку, пароплав на пружині та гойданку одномісну. 

  

Обладнання контейнерних майданчиків на 

території Бережанської міської ради 

ТзОВ «Еко Інвест» облаштовано контейнерні 

майданчики на території міста 

  

Забезпечення умов для продовження 

реформування житлово-комунального 

господарства з метою підвищення ефективності та 

надійності функціонування житлово- комунальних 

систем життєзабезпечення населення міста, 

підвищення якості житлово- комунальних послуг 

та поліпшення фінансового стану підприємств 

галузі 

Житлово-комунальні послуги на території міста 

Бережани надаються такими підприємствами: ТзОВ 

«Еко Інвест» (вивіз ТПВ), МКП «Господар» 

(утримання будинків), МКП «Добробут» 

(водопостачання та водовідведення) та іншими. 

Вищевказаними підприємствами надаються якісні  

житлово-комунальні послуги 

  

Завершити виготовлення проектно-технічної 

документації будівництва міських очисних споруд 

потужністю 3000 куб.м/добу в місті Бережани 

В стадії виготовлення.  Відсутність 

документів 

на землю  

Проведення робіт по очищенню водопровідної 

канави по вул. Б.Хмельницького 

У звітному періоді проведено роботи по очищенню 

русла Зарайського потоку на ділянці вул. 

Б.Хмельницького 

  

Проведення реконструкції внутрібудинкової та 

дворової каналізаційної мережі житлових по 

вулиці Чорновола №2, №4. 

   

Відсутність 

фінансуванн

я 

Влаштування водовідведення та виконання робіт 

щодо відведення дощових вод по вул. 

Грушевського, Депутатська, Червона, Верхня, 

Хатки, Загороди, Б.Хмельницького, Лисенка та 

Мечнікова  

У звітному періоді проведено роботи по очищенню 

русла Зарайського потоку на ділянці вул. 

Б.Хмельницького та облаштовано водовідведення з 

дороги М 12 (вул. С.Бандери) 

  

Проведення ремонту фасадів житлових будинків 

по вул. Ринок, №21, №22, Чорновола №2, №4 

  Відсутність 

фінансуванн

я 



Запровадження системи роздільного збору сміття Протягом звітного періоду не запроваджено систему 

роздільного збору сміття на території міської ради. 

  

Забезпечення утримання полігонів твердих 

побутових відходів та вирішення питання по 

паспортизації сміттєзвалищ  

питання по паспортизації сміттєзвалища не вирішено   

Придбання спецтехніки для вивозу сміття 

(сміттєвоз) та контейнерів для обслуговування 

бюджетних установ міської ради 

  Відсутність 

фінансуванн

я 

Реконструкція об’єктів комунальної 

теплоенергетики з переведення котелень на 

альтернативні види палива 

Реконструкція об’єктів комунальної теплоенергетики 

не проводилася 

  

Забезпечення оснащення наявного житлового 

фонду будинковими засобами обліку та 

регулювання споживання води і теплової енергії 

наявний житловий фонд забезпечено лише засобами 

обліку та регулювання теплової енергії 

  

9.Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

населенням щодо можливостей започаткування 

власної справи, сприяння організації та 

проведення підприємницької діяльності. 

Забезпечити здійснення професійного навчання 

безробітних для зайняття підприємницькою 

діяльністю. Сприяти безробітним у започаткуванні 

підприємницької діяльності 

За 2018 р  проведено 45 проф-інформаційних 

семінарів на тему «Легальна зайнятість», який 

відвідали 664 безробітних 

Сприяння щодо 

можливості  

започаткування 

власної справи 

 

Впорядкування роботи стихійних ринків, 

запровадження обліку та звітності для учасників 

торгівлі на ринках. 

Бережанським РАЙСТ надано торгові точки для 

торгівлі с/г продукції, також ПП проводиться 

облаштування торгових місць з метою ліквідації 

стихійної торгівлі 

Сприяння щодо 

покращення якості і 

безпеки продуктів. 

 

Запровадження надання системи електронних 

послуг в міській раді. 

На даний час не запроваджено систему електронних 

послуг в міській раді. 

  

Проводити «круглі» столи, налагодження 

двохстороннього діалогу керівництва та 

відповідальних працівників міської ради із 

представниками малого і середнього бізнесу для 

вирішення питань, що виникають в ході ведення 

підприємницької діяльності 

Протягом звітного періоду проведено 3 засідання  

Ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва.  

 

  



Залучення суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, громадських об’єднань та бізнес-

асоціацій до участі у міжнародних форумах, 

семінарах, конференціях, виставках та ярмарках 

протягом року. 

24-25 травня 2018 року представники малого та 

середнього підприємництва разом з працівниками 

міської ради взяли участь у міжнародному 

інвестиційному форумі. 

  

Забезпечення інформаційної підтримки бізнесу 

шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах, а 

також у друкованих ЗМІ інформації щодо правил 

та умов ведення підприємницької діяльності, змін 

у чинному законодавстві, програм підтримки 

підприємництва. 

На сайті Бережанської міської ради розміщена 

інформація щодо правил та умов ведення 

підприємницької діяльності, програм підтримки 

підприємництва 

  

Проведення заходів щодо підтримки місцевих 

виробників соціально важливих продовольчих 

товарів шляхом виділення місць на ринках для 

організації торгівлі продукцією власного 

виробництва (на пільгових умовах). 

На території міської ради надаються місця  для 

здійснення сезонної роздрібної торгівлі 

  

Створення ради підприємництва Протягом звітного періоду було створено Раду з 

питань розвитку малого та середнього 

підприємництва 

  

Надання в оренду та продажі через аукціон 

земельних ділянок, нежитлових приміщень і майна 

комунальної власності, а також пустуючих 

приміщень споживчої кооперації 

Протягом звітного періоду було продано 2 земельних 

ділянки через аукціон 

  

10.Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

Підвищення ефективності роботи прибуткових 

підприємств та вжити додаткових заходів щодо 

покращення фінансового стану збиткових 

підприємств через стабілізацію їх виробничої 

діяльності  

З керівниками  підприємств проведено 

роз’яснювальну роботу щодо покращення 

фінансового стану. 

  

Забезпечення надходження коштів до бюджетів 

усіх рівнів. 

Фінансове управління Бережанської міської ради 

щоденно проводить моніторинг надходжень до 

міського бюджету. Здійснює аналіз дохідної частини 

міського бюджету та надає пропозиції щодо 

встановлення ставок місцевих податків і зборів для 

  



суб’єктів господарської діяльності. 

 Забезпечення дотримання законодавства про 

працю на підприємствах усіх форм власності, в 

установах та організаціях щодо оформлення 

трудових відносин із найманими працівниками, 

додержання мінімальних гарантій оплаті праці, 

повноти і своєчасності виплати заробітної плати та 

сплати до бюджету податку на доходи фізичних 

осіб. 

На підставі рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради № 78 від 24.06.2016 року із 

змінами від 23.01.2018 року №469 «Про створення 

міської робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення»   діє міська 

робоча група з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення.  

Протягом звітного періоду 2018 року: 

- проведено 11 засідання; 

- складено 40 довідок обстеження; 

- виявлено 8 працівника з яким не оформлено 

трудові відносини; 

- виявлено 4 громадян, що здійснювали 

діяльність без державної реєстрації; 

- оформили діяльність 13 осіб. 

  

Забезпечення прозорості процедур державних 

закупівель та досягнення оптимального і 

раціонального використання державних коштів 

Рекомендовано структурним підрозділам міської ради 

та суб’єктам підприємництва проводити державні 

закупівлі через електронну систему «PROZORRO» 

  

Проведення роз’яснювальної роботи щодо 

закупівлі на торгівельних електронних 

майданчиках у системі електронних державних 

закупівель PROZORRO 

Усі підрозділи міської ради зареєстровані на сайті 

державних закупівель  PROZORRO 

  

Розірвання в установленому порядку договорів 

оренди земельних ділянок в разі систематичної 

несплати орендної плати громадянами, фізичними 

особами – суб’єктами господарювання та 

юридичними особами 

Протягом звітного періоду  не розривалися договори 

оренди земельних ділянок 

  

Проводити роботу із підприємствами, які не 

дотримуються мінімальної заробітної плати 

Управління соціального захисту населення постійно 

проводить роботу з  керівниками підприємств, 

установ,  що мають значні валові доходи, але 

офіційно виплачують заробітну плату на рівні або 

меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати  

 

  



Забезпечити вчасне призначення (здійснення 

перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного 

довічного грошового утримання, допомоги на 

поховання та інших виплат відповідно до 

законодавства 

За    2018 рік  по Бережанському районі  призначено 

388  пенсії, та зроблено  1028 перерахунків пенсій,  

виплачено   519   допомог на поховання 

  

Забезпечити виконання планових показників з 

надходження власних коштів до бюджету 

Бережанського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Тернопільської області 

   Планове завдання по наповненню бюджету 

Пенсійного фонду України  власними  коштами, 

адміністрування яких здійснює Пенсійний фонд 

України за 2018 рік  виконано:  надійшло.. власних 

коштів   1073,5 тис грн , понад план зібрано 37,8 

тис.грн. ( 103,6%). 

          Питання погашення боргів  до  Пенсійного 

фонду  України перебуває на постійному контролі в 

Управлінні. Заборгованість по внесках на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 

на 01.01.2019 року становить 554,3 

 тис.грн. За  2018 рік заборгованість зменшилась на 

6,7  тис.грн. 

      Загальна сума боргу із сплати ЄСВ  на 01.01.2019 

року становить 444,0 тис.грн.,   до початку року  

заборгованість зменшилась на 16,1 тис.грн. 

    Станом на 01.01.2019 року значною залишається 

заборгованість по відшкодуванню витрат з виплати  і 

доставки пільгових пенсій – 6639,7 тис.грн.. 

   

  

Згідно Плану заходів щодо координації спільних 

дій по виявленню фактів використання праці 

неоформлених працівників здійснювати 

моніторинг та аналіз відомостей Реєстру 

застрахованих осіб щодо порушення 

законодавства у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та надавати 

інформацію до Державної служби України з 

питань праці, Державної фіскальної служби 

України та Пенсійного фонду України 

На виконання Плану заходів щодо координації 

спільних дій по виявленню фактів використання праці 

неоформлених працівників  щомісяця подається 

інформація до ДФС та ДСП  щодо страхувальників, 

які  нараховують заробітну плату менше мінімальної, 

не дотримання вимог Кодексу Законів про працю та 

Закону України "Про відпустки". За  звітний період 

2018 року  до ДФС  подано  25 таких страхувальників 

та до ДСП – 36 страхувальників      

        За звітний період 2018 року опубліковано 20 

  



повідомлень на сайті   РДА  та сайті Міської ради про  

легалізацію заробітної плати та 2 статті в пресі. 

Забезпечити ефективну діяльність комісій з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати,збільшення податкових та інших 

надходжень до бюджету. 

Станом на 01 січня 2019 року  проведено 10 засідань 

районної тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат, на яких було заслухано 31 керівника, а саме:  

3 щодо заборгованості з виплати заробітної плати, 3 

по платежах до Пенсійного фонду України, 25 

суб’єктів господарювання щодо низького рівня 

заробітної плати 

Станом на 01 січня 

2019 року  

проведено 10  

засідань районної 

тимчасової комісії з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати 

(грошового 

забезпечення), 

пенсій, стипендій та 

інших соціальних 

виплат, на яких було 

заслухано 31 

керівника, а саме:  3 

щодо заборгованості 

з виплати заробітної 

плати, 3 по платежах 

до Пенсійного фонду 

України, 25 суб’єктів 

господарювання 

щодо низького рівня 

заробітної плати 

 

Проводити підготовку проектів нових 

регіональних програм або внесення змін до 

діючих, що реалізуються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, відповідно до наявних 

фінансових ресурсів у 2017 році та з урахуванням 

пріоритетних напрямків розвитку, визначених 

Стратегією розвитку Тернопільської області на 

період до 2020 року 

Підготовка проектів нових міських програм та 

внесення змін до міських програм в галузі освіти, 

молоді і спорту 

Затверджено міську 

цільову соціальну 

програму 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на 

2019-2021 роки 

(рішення сесії 

Бережанської міської 

ради від 29.11.2018 

р. №1143), міську  

 



програму розвитку 

фізичної культури і 

спорту на 2019-2021 

роки (рішення сесії 

Бережанської міської 

ради від 26.12.2018 

р. №1198) 

Продовжити роботу з оптимізації мережі закладів 

бюджетної сфери, насамперед загальноосвітніх 

навчальних закладів, шляхом скорочення їх 

кількості, збільшення наповнюваності класів, груп.  

Розпочато процедуру припинення діяльності 

Раївської ЗОШ І ст. (рішення сесії  Бережанської 

міської ради від 18.05.2018 р. №943), Лісниківської 

ЗОШ І ст. (рішення сесії  Бережанської міської ради 

від 18.05.2018 р. №944), Бережанської  

спеціалізованої ЗОШ І ст. з поглибленим вивченням 

іноземних мов (рішення сесії  Бережанської міської 

ради від 30.11.2017 р. №760) 

Оптимізація мережі 

навчальних закладів 

міста Бережани, сіл 

Лісники і Рай 

 

11. Населення, заробітна плата та ринок праці 

Забезпечення покращення ситуації у сфері оплати 

праці, у тому числі шляхом підвищення рівня 

легалізації зайнятості та заробітної плати 

працюючих  

Протягом звітного періоду 2018 року: 

- проведено 11 засідання; 

- складено 40 довідок обстеження; 

- виявлено 8 працівника з яким не оформлено 

трудові відносини; 

- виявлено 4 громадян, що здійснювали 

діяльність без державної реєстрації; 

- оформили діяльність 13 осіб. 

  

Здійснення контролю за своєчасну виплату 

заробітної плати, розмір якої не повинен бути 

нижче встановленого державного мінімального 

розміру оплати праці 

Здійснюється контроль за своєчасною виплатою 

заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче 

встановленого державного мінімального розміру 

оплати праці 

За звітний період на 

засіданнях: 

міжвідомчої робочої 

групи з питань 

забезпечення 

реалізації рішень, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

оплати праці та 

дотримання норм 

законодавства в 

 



частині мінімальної 

заробітної плати 

заслухано 16 

керівників, 

районної робочою 

групою з питань 

легалізації виплати  

заробітної плати та 

зайнятості населення 

заслухано 21 суб’єкт 

господарювання 

щодо низького рівня 

заробітної плати  

Проведення заходів щодо запобігання настанню 

безробіття: 

- контроль за поданням підприємствами, 

організаціями та установами інформації про 

вакантні посади та вільні робочі місця; 

За 2018 р. від  підприємств  району до служби 

зайнятості надійшло  1149 вакансій. Актуальних 

вакансій станом на 1   січня 2019 р.  - 52, з них -  83  

займають  робітничі місця, 13  посади службовців. 

За  2018 р. виплачено 1 безробітному одноразову 

допомогу по безробіттю для зайняття безробітними  

підприємницькою діяльністю. 

  

Сприяння працевлаштуванню населення, у тому 

числі залучення громадян до тимчасової 

зайнятості, зокрема організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру. 

Прийнято рішення  про  призначення 

компенсації єдиного внеску 9 роботодавцям, які 

працевлаштували  на нові робочі місці 14 

безробітних, з них  8 безробітних в пріоритетних 

видах діяльності та 6 безробітних недостатньо 

конкурентноспроможніх на ринку праці 

За звітний період районною філією працевлаштовано 

468 незайнятих громадян. З них 210 безробітних. 

Направлено на громадські роботи- 12 безробітних 

Направлено на тимчасові роботи 173 безробітних 

 

  

Забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів 

за замовленням роботодавців. 

Районною філією направлено на професійне 

навчання 71 безробітний 

 

  

12. Соціальний захист населення 



Забезпечення гарантованого соціального захисту, в 

тому числі тимчасово розселених громадян - 

вимушених переселенців та учасників АТО. 

Управлінням забезпечується гарантований 

соціальний захист тимчасово розселених громадян- 

вимушених переселенців та учасників АТО. 

Зареєстровано 509 пільговики- учасники бойових дій,  

з них 350 учасники АТО. Взято на облік в районі 58 

внутрішньо-переміщених осіб, 4 інваліди війни, 4 

учасники війни та 3 сім»ї загиблих з числа учасників 

АТО. 

Управлінням 

забезпечується 

гарантований 

соціальний захист 

тимчасово 

розселених 

громадян- 

вимушених 

переселенців та 

учасників АТО. 

Зареєстровано 509 

пільговики- 

учасники бойових 

дій,  з них 350 

учасники АТО . 

Взято на облік в 

районі 58 

внутрішньо-

переміщених осіб, 4 

інваліди війни, 4 

учасники війни та 3 

сім»ї загиблих з 

числа учасників 

АТО. 

 

Забезпечення максимального охоплення інвалідів, 

ветеранів та інших категорій малозабезпечених 

громадян житловими субсидіями на 

відшкодування витрат на оплату житла, 

комунальних послуг, природнього газу, 

електроенергії , на придбання твердого палива та 

скрапленого газу. 

Субсидії для сплати послуг ЖКП та енергоносіїв 

отримувало 4491сімей, з них- 1991 сімей міста. 

Станом на 01.01.2019р. здійснено нарахувань по 

місту і району на 67841,7 тис. грн. 

Субсидії для сплати 

послуг ЖКП та 

енергоносіїв 

отримувало 

4491сімей, з них- 

1991 сімей міста. 

Станом на 

01.01.2019р. 

здійснено 

нарахувань по місту 

і району на 67841,7 

 



тис. грн. 

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім'ї, на усиновлення, 

під опіку або піклування, дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім'ї 

Взято на квартирний облік дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Двоє дітей   

Соціальна робота з сім’ями або особами, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, 

зокрема поліпшення соціального супроводу сімей, 

які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Обстежено умови проживання дітей, що опинились в 

складних життєвих обставинах 

Сприяння в отриманні гуманітарної допомоги від 

благодійних  фондів 

5 дітей вилучено із 

сім’ї, 29 сімей 

отримали 

гуманітарну 

допомогу.  

30 сімей отримали 

продуктові набори. 

 

Координація роботи щодо проведення міських 

державно-громадських операцій та рейдів щодо 

профілактики негативних проявів у дитячому 

середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: 

“Підліток. Зима Канікули», “Діти вулиці. Вокзал», 

“Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду», 

Проведено міські державно-громадська операції:  

Підліток. Зима Канікули», “Діти вулиці. Вокзал», 

“Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”, 

«Літо», « Урок»   

Виявлено чотири 

нові  сім’ї, що 

опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 

 

Проведення засідань координаційної ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, попередження насильства 

в сім’ї та протидії людьми  

Взято участь у круглому столі та навчаннях з питань 

попередження насильства.  

Проведено ходу «Протидій торгівлі людьми», семінар  

з попередження насильства в сім’ї. 

Навчання  з попередження торгівлі людьми. 

 

 

 Підготовлено та проведено 16 засідань комісії з 

питань захисту прав дітей 

6 семінарів, 1 

круглий стіл. 

 

 2 масові заходи. 

(близько 300 

учасників) 

1 навчання 

 

16 засідань комісії  

 

Проведення рекламно-інформаційних кампаній з 

метою популяризації сімейного виховання дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Розміщено інформаційні статті на сайті міської ради 

та на сторінці служби у фейсбук.  

Одна сім’я  

потенційних 

прийомних батьків 

пройшла навчання за 

направленням 

служби. 

 



Здійснення соціально-профілактичної роботи 

щодо запобігання правопорушень та соціально 

небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному 

середовищі, в тому числі серед груп ризику, 

формування навичок здорового способу життя, 

Проведено  профілактичні  бесіди у школах та БАТК 520 учнів та 

студентів 

прослухали бесіди 

 

Здійснення соціального супроводу та 

профілактичної роботи серед неповнолітніх та 

молоді, що звільнились з місць позбавлення волі та 

осіб, засуджених до мір покарання не пов’язаних з 

позбавленням волі. 

Проведено консультування осіб молодіжного віку, 

засуджених до мір покарання не пов’язаних з 

позбавленням волі. 

Проконсультовано 6 

осіб 

 

Проведення заходів до Дня усиновлення під 

гаслом “Не залишимо без уваги жодної дитини», 

тижнів пропаганди правових знань, обласного 

марафону “З турботою про дитину», місячника 

пропаганди основних положень Конвенції ООН 

про права дитини, обласного огляду-конкурсу на 

кращу організацію правового навчання і 

виховання, а також провести заходи до свята 

Великодня, Дня матері, свята Миколая, 

святкування Різдва, акції «Діти мають права» до 

Міжнародного дня захисту дітей, із залученням до 

них дітей-переселенців, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, 

дітей-інвалідів, дітей, які переселилися із зони 

проведення АТО, дітей, батьки яких є учасниками 

АТО, які проживають в місті та охоплені різними 

формами виховання; та участь в обласному 

фестивалі «Повір у себе» для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями 

Розміщено матеріали на сайті. 

 

 

 

 

 

Майстер–класи з випікання піцци, булочок для дітей 

під опікою, піклуванням, дітей в СЖО  

 

Участь у марафоні «З турботою про дитину» 

 

Акція «Великодній кошик для дитини» (Майстер-клас 

з розписування писанок, вручення продуктових 

наборів). 

 

Благодійні ярмарки. 

 

 

 

 

 

 

День усиновлення  

 

фестиваль «Повір у себе» 

Розміщено агітаційні 

та інформаційні 

матеріали на сайті 

міської ради та 

сторінці служби у 

мережі фейсбук  

 

Залучено 30 дітей 

 

 Залучено 35дітей 

 

Залучено 25дітей з 

20 сімей. 

 

 

За зібрані кошти 

придбано медичне 

обладнання для 

Бережанської ЦРКЛ 

(17400грн.); та 

передано на 

лікування Ігоря 

Статкевича  (5800 

грн.) 

Залучено 8 сімей  

 



 

 

Свято Миколая 

 

Молитовний сніданок до Дня молитви за сиріт. 

Залучено 15 дітей з 

особливими 

потребами 

Залучено 235 дітей 

 Залучено 7 сімей та 

2 дітей з школи-

інтернат 

13. Охорона здоров’я 

14.Освіта і наука 

Забезпечення для населення міста державних 

гарантій доступності та рівних можливостей 

отримання повноцінної освіти незалежно від місця 

проживання і матеріального статку; безоплатності 

повної загальної середньої освіти в межах 

державних стандартів  

 Забезпечено  

Покращення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів міста 

Проведено поточні ремонти навчальних закладів, 

придбано шкільний автобус (1699800 грн.), 3 комплекти 

мультимедійного  обладнання (82000 грн.),  

встановлено на міському стадіоні LED-табло (279213 

грн.),  придбано LED-телевізор і ноутбук в ДНЗ 

«Ромашка» (26480 грн.), закуплено шкільні меблі 

(254122 грн. в т.ч. з державного бюджету 178222 грн.), 

дидактичні матеріали (183106 грн.  в т.ч. з державного 

бюджету 128175 грн.) і комп’ютерне обладнання (60999 

грн. в т.ч. з державного бюджету 42600 грн.) для 

перших класів навчальних закладів, що навчаються за 

програмою НУШ 

Проводяться поточні 

ремонти навчальних 

закладів, придбано 

шкільний автобус, 

комп’ютерне і 

телевізійне 

обладнання,  

встановлено на 

міському стадіоні 

LED-табло 

 

Забезпечення якісного контролю за системою 

енергозбереження паливних ресурсів, їх економія 

 Закладам освіти 

розроблено ліміти 

використання 

енергоносіїв та 

доведено до відома 

керівників 

 

Забезпечення морального та матеріального 

стимулювання і підтримки учнівської молоді та 

Забезпечити надання матеріального стимулювання і 

підтримку учнівській молоді та працівникам галузі 

Для забезпечення 

морального 

 



працівників галузі освіти освіти матеріального 

стимулювання і 

підтримки 

учнівської молоді 

використано 5,84 

тис. грн. 

15. Культура 

Вечір-реквієм до 

Дня Героїв Небесної Сотні 

21 лютого в приміщенні актового залу Бережанської 

державної школи мистецтв відбувся вечір-реквієм 

  

Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка  9 березня на центральній площі міста Бережани 

відбулося пошанування Великого Кобзаря, з нагоди 

204-ї річниці від дня його народження 

  

Тиждень дитячої та юнацької 

 Книги «Книжкові іменини» 

Не відбувся  У звязку із 

проведення

м 

ремонтних 

робіт у 

читальному 

залі міської 

бібліотеки 

ім. 

Б.Лепкого 

Віче-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії  26 квітня  біля пам’ятника  Героям Чорнобиля 

проведено мітинг-реквієм до  Дня Чорнобильської 

трагедії 

 

 

  

Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення, 

 

 

 

Заходи до Всесвітнього дня вишиванки 

8 травня уже традиційно відбулася піша хода 

на міське кладовище та віче-реквієм «Поки 

пам’ятаємо - живемо» з нагоди відзначення Дня 

пам’яті та примирення 

17 травня на центральній площі міста до 

Всеукраїнського дня вишиванки проведено хоровий 

флеш-моб «На добро і надію» 

  



VІ Регіональний книжковий фестиваль «У храмі 

книг», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Молоді 

Не відбувся 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 червня у парку біля замку Синявських спільно з 

відділом освіти, молоді і спорту проведено День 

молоді України 

 У зв’язку із 

проведення

м 

ремонтних 

робіт у 

дворику 

ратуші, де 

традиційно 

проводився 

фестиваль 

Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора 

України, 

Заходи до Дня Незалежності України, 

Відзначення Дня міста Бережани 

проведено На реалізацію 

Програми  з 

відзначення Дня 

Державного Прапора 

України, 27-ї річниці 

з Дня проголошення 

незалежності 

України  

та Дня міста 

Бережани на  2018 

рік 

з міського бюджету 

виділено кошти в 

сумі 63,0 тис. грн 

 

Святкова імпреза «Свято хранителів мудрості»  

(До Всеукраїнського Дня бібліотек)  

Замість  святкової імпрези «Свято хранителів 

мудрості» 28 вересня відбувся круглий стіл 

«Туристично-краєзнавча бібліографія Бережанщини: 

традиції, сьогодення, перспективи» присвячена 

Міжнародному дню туризму та Всеукраїнському дню 

бібліотек 

  

Відкриття меморіальної таблиці, присвяченої 100-

річчю від дня народження мецената, подвижника 

української культури, доктора Романа Смика  

04 листопада – урочистий захід «Хвала Тобі, що 

вказував нам світ» та відкриття пам’ятної дошки 

меценату, подвижнику української культури, 

На виготовлення та 

встановлення 

пам’ятної дошки д-

 



почесному громадянину міста Бережани, доктору 

Роману Смику, з нагоди     100-річчя від дня його 

народження 

ру Роману Смику з 

міського бюджету 

виділено кошти в 

сумі  29,0тис. грн. 

Відзначення Дня захисника України, свято 

Покрови Пресвятої Богородиці та 76-ї річниці 

створення УПА 

12 жовтня - вшанування борців за волю України (піша 

хода на міське кладовище, покладання квітів, 

панахида) з нагоди відзначення Дня захисника 

України, свята Покрови Пресвятої Богородиці  та 76-ї 

річниці створення УПА; 

-12 жовтня - святковий концерт «Зродились ми 

великої години» приурочений до Дня захисника 

України, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня 

українського козацтва у Бережанській державній 

школі мистецтв 

 

  

Вечір пам’яті, присвячений 95-й річниці від дня 

народження М.П.Бездільного, 

 

 

 

 

Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 

проведеий 12 листопада вечір, присвячений  95-

річниці від дня народження   заслуженого майстра 

народної творчості України Миколи Бездільного у 

Бережанській державній школі мистецтв. 

24 листопада відбулося вшанування пам’яті жертв 

голодоморів 

  

16.Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей 24 листопада відбулося вшанування пам’яті 

жертв голодоморів 

Проведення паспортизації площинних спортивних 

споруд і внесення інформаційних даних про 

спортивні споруди до Єдиного електронного 

Всеукраїнського реєстру спортивних споруд 

Не виконано   

Створення електронної бази дітей пільгових 

категорій міста, які будуть направлятись на 

оздоровлення та відпочинок 

Створено базу дітей пільгових категорій міста, які 

будуть направлятись на оздоровлення та відпочинок 

  

Проведення спортивно-масових і молодіжних 

фестивалів, конкурсів, виставок художньої 

творчості, пленерів, творчих акцій та інших 

заходів 

За 2018 рік проведено 25 міських заходів, забезпечено 

участь збірних команд міста в 19 обласних заходах 

  



Здійснення заходів, спрямованих на пошук 

талановитих та обдарованих дітей 

Залучення учнів до наукової та практичної  діяльності 

у товариствах ім..Т.Шевченка , МАН України та 

Всеукраїнських конкурсах, турнірах. 

  

17.Туризм та рекреація 

Популяризація туристичного потенціалу та 

створення сучасного позитивного туристичного 

іміджу міста: 

- розширення співпраці з містами-

побратимами щодо реалізації культурних 

акцій, спрямованих на розвиток спільних 

культурних ініціатив та туристичних 

обмінів; 

розробка та видання інформаційних друкованих 

матеріалів для представлення туристичного 

потенціалу міста. 

Відділ культури, релігій та туризму проводить роботу  

щодо популяризації  туристичного потенціалу та 

створення сучасного позитивного туристичного 

іміджу міста 

  

18. Охорона навколишнього природного середовища 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ Протягом звітного періоду ліквідовано 3 стихійних 

сміттєзвалища  

  

Забезпечення максимального озеленення міста при 

забезпеченні мінімальних затрат бюджетних 

коштів 

Постійно проводяться заходи щодо озеленення міста   

Організація робіт з видалення аварійних, 

сухостійних зелених насаджень та таких, що 

досягли вікової межі 

Відповідно до розпорядження міського голови №58 

від 07.03.2018 року було виділено кошти в сумі      30 

000 грн. на  видалення аварійних, сухостійних 

зелених насаджень та таких, що досягли вікової межі 

  

Продовжити розбудову інфраструктури охорони 

навколишнього природного середовища, 

покращення екологічної ситуації, раціонального 

використання природних ресурсів 

   

20.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 



Проводити заходи з поповнення матеріальних 

запасів міського резерву для  проведення аварійно 

- відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  

         Рішенням сесії міської ради від 22 лютого 2018 

року № 860 затверджено Комплексну програму 

розвитку цивільного захисту м. Бережани сіл Рай та 

Лісники на 2018-2020 роки у відповідності до якої 

передбачено виділення коштів з міського бюджету в 

сумі 30,0 тис.грн. на поповнення матеріального 

резерву міської ради. 

       Рішенням виконавчого комітету від 27 серпня 

2018 року № 642 відповідно до цін станом на 01 

вересня 2018 року затверджено номенклатуру, 

кошторис та графік накопичення матеріального 

резерву міської ради на 2018-2019 роки.  

У зв’язку з 

недостатністю 

коштів у міському 

бюджеті у 2018 році 

кошти не виділялися 

 

Облаштування приміщення пункту управління 

начальника цивільного захисту району на мирний 

час та особливий період, його технічне оснащення 

сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та 

програмним забезпеченням 

         Рішенням сесії міської ради від 22 лютого 2018 

року № 860 затверджено Комплексну програму 

розвитку цивільного захисту м. Бережани сіл Рай та 

Лісники на 2018-2020 роки у відповідності до якої 

передбачено виділення коштів з міського бюджету в 

сумі 20 тис.грн. на проведення косметичного ремонту 

приміщення пункту управління начальника 

цивільного захисту м.Бережани на мирний час і 

особливий період та його технічне оснащення 

сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою 

оргтехнікою та програмним забезпеченням . 

У зв’язку з 

недостатністю 

коштів у міському 

бюджеті у 2018 році 

кошти не виділялися 

 

Придбання індивідуальних засобів захисту Рішенням сесії міської ради від 22 лютого 2018 року 

№ 860 затверджено Комплексну програму розвитку 

цивільного захисту м. Бережани сіл Рай та Лісники на 

2018-2020 роки у відповідності до якої передбачено 

виділення коштів з міського бюджету в сумі 11,0 

тис.грн для  забезпечення засобами радіаційного та 

хімічного захисту особового складу міських  

невоєнізованих формувань міського підпорядкування 

У зв’язку з 

недостатністю 

коштів у міському 

бюджеті у 2018 році 

кошти не виділялися 

 

Придбання, встановлення та утримання джерела 

автономного електропостачання пункту 

управління начальника цивільної оборони міста та 

оперативного штабу 

         Рішенням сесії міської ради від 22 лютого 2018 

року № 860 затверджено Комплексну програму 

розвитку цивільного захисту м. Бережани сіл Рай та 

Лісники на 2018-2020 роки у відповідності до якої 

У зв’язку з 

недостатністю 

коштів у міському 

бюджеті на 2018 

 



 

 

2019_205_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, укладений між Бережанською міською радою та Тернопільською обласною 

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

місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів в сумі 2600000,0 (два мільйони шістсот тисяч) гривень (договір 

додається). 

2019_206_Передати основний засіб, що належать територіальній громаді міста Бережани, сіл Лісники та Рай, станом на 25 лютого 2019 року, автомобіль 

ЗІЛ спеціалізований ватажний-цистерна, інвентарний номер 101510006 – балансовою вартістю 199000,00 грн. в  оперативне управління 

Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут»: 

2. Доручити начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. 

здійснити передачу вище вказаного майна. 

2019_207_Заяви гр. Кушко М.С. від 05.02.2019 р. № К-77 та гр. Ковальської М.О. від 05.02.2019 р. № К-78 – прийняти до відома. 

2. Рішення сесії № 1160 від 29.11.2018 року «Про розгляд заяви гр. Кушко М.С. від 01.10.2018 року, заяви гр. Ковальської М.О. від 

12.10.2018 року, від 28.11.2016 року, та рішення Бережанського районного суду від 09.07.2018 року» залишити без змін. 

2019_208_Заяву гр. Бартошко Ірини Євгенівни від 13.02.2019 року вх. № Б-110 – прийняти до відома. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, у зв’язку зі смертю гр. Бартошко Ольги Василівни, 05.02.2019 р.: 

- пункт 2 рішення сесії міської ради  № 1222 від 24.01.2019 року; 

- пункт 3 рішення сесії міської ради  № 1195 від 26.12.2018 року; 

3. Заява гр. Бартошко Ірини Євгенівни підлягає розгляду по суті після пред’явлення Свідоцтва про прийняття спадщини. 

передбачено виділення коштів з міського бюджету в 

сумі 306 тис.грн. для здійснення заходів із  

впровадження міської (місцевої) системи 

централізованого оповіщення 

році кошти  не 

виділялися 

 

21.Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку 

Забезпечити надання соціальних та освітніх 

послуг, медичної допомоги, допомоги у 

відновленні документів, реєстрації місця 

проживання або перебування, сприяти 

працевлаштуванню бездомним особам, особам 

звільненим з місць позбавлення волі 

Відповідно до повноважень міської ради надаються  

соціальні та освітні послуги. 

  

Розвиток добросовісної конкуренції, зменшення 

адміністративного впливу на ринкові процеси, 

оптимізація державного втручання у фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання 

Міською радою забезпечується сприяння щодо  

фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання 

  



4. Відмовити гр. Бартошко Ірини Євгенівни, жительці м. Бережани, вул. _____ у наданні дозволу на складання технічної документації з 

землеустрою щодо посвідчення права власності на  земельну ділянку площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лісники в урочищі «Під горою», у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не перебувала у її користуванні. 

2019_209_Надати гр. Осадко Л.В., жительці с. Лісники, вул. _____ дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в урочищі «Під горою» із земель не наданих у власність чи 

користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2020 року. 

2019_210_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2019 рік в  сумі 291,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

2. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2019 рік 86,5 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального 

фонду   станом на 01 січня 2019 року. 

3. Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2019  рік в сумі 86,5 тис. грн.: 

3.

1. 

Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 50,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки  

 КПКВ 0116030 „ Організація благоустрою населених 

пунктів ” 

50,0 тис. грн. 

3.

2. 

Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:     36,0тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти  36,5  тис. грн. 

 КПКВ 3719770 „  Інші субвенції з місцевого бюджету ”    36,5 тис. грн. 

 

5. Внести зміни в обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2019  рік за рахунок: 

Збільшення 

- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) – 3,8 тис. грн. 

Зменшення:  

- екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення 



– 3,8 тис. грн. 

6. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік 1639,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального 

фонду, з них 604,0 тис. грн. - залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, станом на 01 січня 2019 року. 

7. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік 19,0 тис. грн.  залишку бюджетних коштів спеціального фонду  

станом на 01 січня 2019 року. 

8. Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 1949,0  тис. грн. за рахунок: 

 переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1930,0 тис. грн.: 

- передачі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій в сумі 291,0 тис. грн.; 

- передачі вільного залишку бюджетних коштів загального фонду в сумі 1035,0 тис. грн.; 

- передачі вільного залишку бюджетних коштів загального фонду, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 604,0 тис. грн.; 

 спрямування залишку бюджетних коштів спеціального фонду в сумі 19,0 тис. грн. 

8.1

. 

Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 1029,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 1029,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого « 

 1010,0 тис. грн. 

  КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»  19,0 тис. грн. 

8.2

. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 920,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 920,0 тис. грн. 

 КПКВ  0617363 „ Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій ” 

920,0 тис. грн. 



9. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році 

(додаток № 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171 „ Про міський бюджет на 2019 рік ”), згідно з додатком № 1. 

10. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть   проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 

до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171  «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком № 2.  

11. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2019 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 1930,0 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом 

на – 1930,0 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 1930,0 тис. грн. 

2019_211_Взяти на баланс Бережанської міської ради нежитлові будівлі рятувально-водолазної станції по  вул.. Набережна, 8 м. Бережани загальною 

площею 206,7 кв. м. інвентаризаційною вартістю 397901 грн. 

2. Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо посвідчення права 

комунальної власності Бережанської міської територіальної громади для обслуговування нежитлові будівлі рятувально-водолазної станції 

по вул. Набережна, 8 в м. Бережани. 

2.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

2019_212_Звільнити у 50% розмірі землі неприбуткових організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі 

водного господарства і меліорації земель, управління , використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства 

водних ресурсів України) від сплати земельного податку в 2019 році. 

2019_213_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, укладений між Бережанською міською радою та Бережанською районною радою  

щодо передачі з міського бюджету міста Бережани Бережанському районному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме 

передачі іншої субвенції в сумі 36500,0 (тридцять шість тисяч п’ятсот) гривень згідно договору, що додається. 

 


