2019_539_Затвердити Програму збереження дверей, що несуть історичну цінність на території
Бережанської міської ради на 2019-2022 роки згідно з додатком.
Додаток 1
до рішення сесії Бережанської міської
ради
ПРОГРАМА
збереження дверей, що несуть історичну цінність на території Бережанської міської
ради на 2019-2022 роки
Паспорт програми
1.
Ініціатор розроблення програми
Бережанська міська рада
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
2.
(органу місцевого самоврядування) про
розроблення програми
3.
Розробник програми
Бережанська міська рада
4.
Співрозробники програми
5.
Відповідальний виконавець програми
6.
Учасники програми
Бережанське МКП «Господар»
7.
Термін реалізації програми
2019 - 2022 роки
Етапи виконання програм
7.1.
(для довгострокових програм)
Перелік бюджетів, які беруть участь у
Міський бюджет та кошти інших джерел,
8.
виконанні програми
не заборонених законодавством
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, тис.
9.
400
грн.,
всього, у тому числі:
Коштів бюджету Бережанської міської
9.1.
400
ради, тис.грн.
9.2
Інші джерела, тис.грн.
Загальні положення. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання
Для кожного старовинного європейського міста важливо зберегти своє історичне
обличчя, свою архітектурну локальну ідентичність та привабливість для туристів.
Саме тому збереження та дбайливе ставлення до елементів історичної та архітектурної
спадщини, як до обличчя Бережан, має бути стратегічно важливим завданням мешканців,
громадськості та міської влади. Красиві, доглянуті, відреставровані пам’ятки архітектури ще
більше підкреслять багатолітню історію, затишок та комфорт нашого міста і сприятимуть
його туристичній привабливості.
Практика заміни автентичних дерев’яних вхідних дверей є настільки поширеною, що
багато дверей вже втрачені і за кілька років місто ризикує повністю втратити це столярне
архітектурне надбання. Саме тому такою актуальною є підтримка міською радою програми
відновлення старовинних дверей Бережан – щоб зберегти самобутнє, старовинне обличчя і
атмосферу нашого міста.
Відреставровані старовинні двері безумовно позитивно вплинуть на зовнішню
привабливість міста, його доглянутість та старовину, а також будуть більш практичні
функціональні у повсякденному використанні, а також покажуть гарний приклад для
наслідування людям, які проходитимуть повз ці двері і звичайно приноситимуть радість
людям, які живуть і працюють поруч.
За останні десятиліття у місті Бережани через байдужість та неосвіченість поширилась
практика заміни автентичних брам та дверей на пластикові та металеві. Часто історичні
1.

надбання ще часів Австро-Угорщини опиняються на смітниках. В разі подальшого пасивного
ставлення та байдужості до минулого містяни ризикують повністю втратити одну із
особливостей Бережан і поринути в несмак «пластмасового стандарту».
Через популяризацію та поетапну реставраційну роботу небайдужі містяни зможуть
невеликими кроками досягнути великих результатів не лише в плані охорони минулого, а й
перетворення міста на цікавий туристичний об’єкт.
2. Законодавче підгрунтя
Заміна брам чи воріт за наявним історичним зразком дозволяється лише у тому
випадку, якщо, брама відсутня, або її вже не можна відреставрувати. Копія має відповідати
оригінальному зразку. Якщо немає ні оригіналу, ні історичної фотографії, ні історичних
креслень, то слід розробити проект дверей за зразком збережених в інших будинках того ж
періоду, на яких би зчитувалося типові для будинку та епохи пропорції та членування,
використовувати типовий матеріал.
Окрім цього, двері мають вписуватися в загальний ансамбль будинку. Якщо не
можливо встановити оригінальний колір брами, то слід обрати фарбу, що гармоніюватиме із
загальною колористикою всього фасаду.
Оформлення брами має здійснювати спеціаліст. Також заборонено заміна історичних
вхідних, тамбурових, міжкімнатних, балконних та інших дверей на двері з пластику,
алюмінію, металу чи на невідповідну дерев’яну копію. Заміна, прикриття вивісками та
пошкодження автентичних частин дерев’яних дверей, засклення, металевих елементів та
декоративних ґрат. Пошкодження історичних дверей чи їхніх частин внаслідок монтування
домофонів, кодових замків та інших додаткових засувів чи замків. Монтаж інших
додаткових елементів, наявність яких не є історично засвідченою. Історично не підтверджене
обшивання дерев’яних дверей металом.
3.
Мета Програми
Основною метою Програми є координація дій органів всіх гілок місцевої влади,
суб’єктів господарювання та активізація населення для створення умов, що сприятимуть
збереженню історико-мистецької спадщини міста Бережани, на прикладі відновлення
привабливого стану історично цінних дверей на території Бережанської міської ради.
3. Завдання Програми
Окрім фізичного збереження історично цінних дверей, також ставимо наступні
завдання:

показати успішний приклад дбайливого ставлення до історії міста, його
архітектурних надбань

надихнути інших бережанців до реставрації дверей у будинках-пам’ятках
архітектури, в яких вони живуть та працюють

звернувши увагу на красиві відреставровані двері, мешканці міста почали
звертати увагу і на інші елементи архітектури, якими багате наше місто, бо це є ті
родзинки, які і бережанцям тішать око, і туристів приваблюють. Красиві,
доглянуті та відреставровані дверні полотна Бережан ще більше підкреслюють
історичні традиції міста, сприятимуть формуванню поваги до минулого, а також
підвищення рівня туристичної привабливості.
4.
Фінансування Програми
Реалії що склались у рамках збереження та популяризації історичної спадщини міста
Бережани вимагають якомога швидшого вирішення й фінансування робіт з порятунку.
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
міського бюджету, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.

Витрати включають:
– Демонтаж дверних стулок та фрамуги,
перевезення, монтаж після реставрації;
–
Виготовлення нового порогу і підпасування його до дверних стулок:
–
Закріплення дверної коробки в мурі будинку, в місцях де це необхідно;
–
Зняття всіх шарів фарби до поверхні придатної до ґрунтування, кількаразове
шліфування;
–
Грунтування та фарбування обробленої поверхні (включаючи проміжне
шліфування);
–
Відновлення фрамуги;
–
Виготовлення та встановлення відсутніх накладних елементів на тахлі;
– Заміна накладних деталей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. Шляхи і й етапи розв’язання проблеми
Підготовчий етап - збір інформації про історію будинку, пошук старих фото дверей з
оригінальним виглядом пошкоджених або вже взагалі відсутніх на даний час деталей.
Спілкування з мешканцями під’їзду, підприємцями, які працюють поруч.
Пошук підрядників для виконання столярних, ковальських робіт та вітражів.
Аналіз стану дверей, виконання обмірів, креслень, розрахунків.
Відновлення дерев’яної частини дверей. Встановлення фурнітури
Засклення
Встановлення вже відреставрованих дверей

6.
Очікувані результати
Локальні: надання нового життя дверям кінця ХІХ століття, та формування у містян поваги
та любові до минулого, переконання що минуле може ожити завдяки спільним
зусиллям.
Глобальні: Популяризація міста як урбаністичного простору з збереженими істричними
локаціями на загальноукраїнському рівні, пошук і подальша співпраця із новими
партнерами та сторонами. Приведення до відповідного історичного вигляду інших
дверей що потребують руки майстра.
Шукаючи джерела фінансування, гуртуючи довколо питання збереження історичної
спадщини міста небайдужих бережанців, меценатів, професійних майстрів, продовжити
реставрувати старовинні двері, бо у нашому місті таких дверей, які потребують уваги і
допомоги є ще дуже багато
7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Секретар міської ради

Петро Гончар

Заходи
щодо реалізації Програми ініціативи із збереження дверей, що несуть історичну цінність на території Бережанської міської ради на
2019-2022 роки
№
п/
п

Перелік заходів програми

Строк
виконання
програми

1.

Відновлення історичних дверей
на вул. Академічна 14 та вул.
Степана Бандери, 1

2019 – 2022

Кошти
бюджету
міської ради

2.

Відновлення історичних дверей
на вул. Банкова, 6 та на вул.
Лепких 9
Відновлення історичних дверей
на вул. Площа Ринок 23, вул.
Вірменська 2

2019 – 2022

Кошти
бюджету
міської ради
Кошти
бюджету
міської ради

-

50
50

-

-

-

-

50
50

-

Відновлення історичних дверей
на вул. Гімназійна, 2 та на вул.
Шевченка 1
Разом

2019 – 2022

Кошти
бюджету
міської ради

-

-

-

50
50

100

100

100

100

3.

4.

2019 – 2022

Секретар міської ради

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування

Орієнтовні щорічні
обсяги фінансування
(вартість), тис.грн.
2019 2020 2021 2022
50
50
-

Петро Гончар

Очікуваний результат

Надання нового
життя дверям кінця
ХІХ – початку ХХ
століття, та
формування у містян
поваги та любові до
минулого,
переконання що
минуле може ожити
завдяки спільним
зусиллям.

2019_540_Погодити учаснику АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок для ведення
садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць Козацька, 8-го Березня) на
території Бережанської міської ради.
№ п/п Прізвище, ім’я і по батькові
Місце проживання
тел.
1.
________ Василь Петрович
м. Бережани, вул. ________
________
2019_541_Продовжити терміном до 01.07.2022 року гр. Масній Олександрі Володимирівні, жительці м.
Бережани, вул. ________ дію особистого строкового сервітуту площею 12 кв. м. для
встановлення та обслуговування тимчасової споруди, торгового павільйону, для
провадження підприємницької діяльності по вул. Чорновола в м. Бережани.
1. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки
земельних ділянок.
2. Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору
сервітутного користування.
2019_542_Продовжити терміном до 01.07.2022 року гр. Статкевичу Ігорю Богдановичу, жителю м.
Бережани, вул. ________ дію особистого строкового сервітуту площею 30 кв. м. для
обслуговування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по
вул. Лисенка в м. Бережани.
1. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки
земельних ділянок.
2. Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору
сервітутного користування.
2019_543_Надати гр. Сороці Марії Йосифівні, 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 594
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Тиха, 32 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_544_Надати гр. Гоць Михайлу 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 394 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Рильського, 17 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_545_Надати гр. Соколовській Ярославі 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 630 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Панаса Мирного, 1 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_546_Надати гр. Шурготу Ярославу Богдановичу, 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 708 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Хатки, 98 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_547_Надати гр. Джумаку Ігорю Євгеновичу, 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 740 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Рогатинська, 92«а» в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.

2019_548_Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради, дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та посвідчення права комунальної власності для обслуговування нежитлової
будівлі, Бережанської державної школи мистецтв, площею 909 кв. м. по вул. Шевченка,
12 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_549_Затвердити
висновок
про
експертну
грошову
оцінку
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 68 кв. м., наданої гр. Фанзі Роману
Ярославовичу в оренду для перенесення автобусної зупинки з добудовою торгового
павільйону в м. Бережани по вул. Лепких,5 «д» в сумі 19214,00 грн. (дев’ятнадцять
тисяч двісті чотирнадцять гривень) в розрахунку 282,56 грн. (двісті вісімдесят дві
гривні 56 коп.) за 1 кв. м. на підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок
додається).
1. Продати гр. Фанзі Роману Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. ________
земельну ділянку площею 68 кв. м. за 19214,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч двісті
чотирнадцять гривень в м. Бережани, по вул. Лепких, 5«д» із розрахунку 282,56
грн. (двісті вісімдесят дві гривні 56 коп.) за 1 кв. м.
2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог чинного
законодавства.
3. гр. Фанзі Роману Ярославовичу у своїй діяльності дотримуватись вимог ст. 91
Земельного Кодексу України.
2.
Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договори купівлі – продажу
вищевказаних земельних ділянок від імені Бережанської міської ради.
2019_550_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Умришу Володимиру
Дмитровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 38 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Лесі Українки, 16«з» 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. Умришу Володимиру Дмитровичу, жителю м. Бережани,
вул. ________ земельну ділянку площею 38 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу по вул. Лесі Українки, 16«з» в м. Бережани (код по
КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100 04 017 0438, 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_551_Надати гр. Романишин Ользі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ________ у власність
земельну ділянку площею 1000 кв. м. для обслуговування придбаного житлового
будинку по вул. Козацька, 3«є» в м. Бережани, за кадастровим номером
612041010004 007 0430.
1.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2019_552_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 939 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 0287 гр. Мручку Леву
Васильовичу по вул. Родини Старухів, 9 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Мручку Леву Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 939 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Родини Старухів, 9 в м. Бережани.

Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Мручку Леву Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_553_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 620 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 0288 гр. Пілату
Михайлу Антоновичу по вул. Кошова, 70 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Пілат Михайлу Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 620 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Кошова, 70 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Пілат Михайлу Антоновичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_554_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 04 001 0248 гр. Кондратенко
Ользі Петрівні по вул. Золочівська,43 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Кондратенко Ользі Петрівні, жительці м. Бережани, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Золочівська, 43 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Кондратенко Ользі Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_555_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок
земель сільськогосподарського призначення, за кадастровим номером 6120410100
04 001 0244 гр. Кондратенко Ользі Петрівні по вул. Золочівська в м. Бережани.
1.
Передати гр. Кондратенко Ользі Петрівні, жительці м. Бережани, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. для індивідуального
садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Кондратенко Ользі Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_556_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 941 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 0431 гр. Дзядикевич
Любові Ярославівні по вул.8-го Березня, 49 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Дзядикевич Любові Ярославівні , жительці м. Бережани, вул.
________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 941 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд по вул. 8-го Березня, 49 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2.

Гр. Дзядикевич Любові Ярославівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_557_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1273 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120486000 02 001 0656 гр. Сухарській
Галині Іванівні по вул. Шевченка, 13 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Сухарській Галині Іванівні , жительці м. Тернопіль, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1273 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Шевченка, 13 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Сухарській Галині Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_558_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1649 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 001 0657 гр. Сухарській Галині Іванівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Сухарській Галині Іванівні, жительці м. Тернопіль, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1649 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Сухарській Галині Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_559_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 704 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 002 0024 гр. Сухарській Галині Іванівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Сухарській Галині Іванівні, жительці м. Тернопіль, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 704 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Сухарській Галині Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_560_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 0035 гр. Сухарській Галині Іванівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Сухарській Галині Іванівні, м. Тернопіль, 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. Сухарській Галині Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_561_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1421кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 003 0055 гр. Пастуховій Марії Тадеївні в с. Посухів.
3.

Передати гр. Пастуховій Марії Тадеївні, жительці м. Тернопіль, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1421 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Пастуховій Марії Тадеївні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_562_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1602 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 001 0676 гр. Пастуховій Марії Тадеївні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Пастуховій Марії Тадеївні, жительці м. Тернопіль, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1602 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Пастуховійй Марії Тадеївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_563_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 600 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок
земель сільськогосподарського призначення, за кадастровим номером 6120410100
02 003 0761 гр. Дякович Євгенії Олександрівні в садовому товаристві «Автомобіліст» в
с. Лісники.
1.
Передати гр. Дякович Євгенії Олександрівні, жительці м. Бережани, пл. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 600 кв. м. для індивідуального
садівництва в садовому товаристві «Автомобіліст» в с. Лісники.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Дякович Євгенії Олександрівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_564_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 2259 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120486000 02 001 0673 гр. Данилюк
Любові Василівні по вул. Шашкевича, 17 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Данилюк Любові Василівні, жительці с. Посухів, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2259 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Шашкевича, 17 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Данилюк Любові Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_565_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1507 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 001 0674 гр. Данилюк Любові Василівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Данилюк Любові Василівні, жительці с. Посухів, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1507 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
1.

Гр. Данилюк Любові Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_566_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 600 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 0509 гр. Бершові
Наталії Михайлівні по вул. Шептицького, 48 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Бершові Наталії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 600 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Шептицького,48 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Бершові Наталії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_567_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 02 001 0682 гр. Венгер Оксані Зіновіївні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Венгер Оксані Зіновіївні, жительці с. Потутори, 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. Венгер Оксані Зіновіївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_568_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1432 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 003 0056 гр. Венгер Оксані Зіновіївні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Венгер Оксані Зіновіївні, жительці с. Потутори, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1432 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Венгер Оксані Зіновіївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_569_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 421 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 001 0678 гр. Венгер Оксані Зіновіївні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Венгер Оксані Зіновіївні, жительці с. Потутори, вул.
________безоплатно у власність земельну ділянку площею 421 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Венгер Оксані Зіновіївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_570_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 6120486000 03 002 0129 гр. Сеньків
3.

Любомирі Михайлівні по вул. Орлика, 33 в с. Рай.
1.
Передати гр. Сеньків Любомирі Михайлівні, жительці с. Рай, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Орлика, 33 в с. Рай.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Сеньків Любомирі Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_571_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної
власності з формуванням земельної ділянки для обслуговування артезіанської
свердловини №8 Бережанської міської ради площею 290 кв. м. з цільовим призначенням
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 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) за кадастровим номером 6120410100 04 001
0249 (землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗВ -11.04 для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови) в м. Бережани по вул. Корольова.
1.
Оформити комунальну власність за Бережанською міською територіальною
громадою в особі Бережанської міської ради, на земельну ділянку площею 290 кв.
м. для обслуговування артезіанської свердловини №8 Бережанської міської ради
по вул. Корольова, 1«а» в м. Бережани за кадастровим номером 6120410100 04 001
0249.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2019_572_Затвердити Програму з відзначення Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці з Дня
проголошення незалежності України та Дня міста Бережани на 2019 рік згідно з
додатком.
Програма з відзначення Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці з Дня
проголошення незалежності України та Дня міста Бережани на 2019 рік
Розділ 1. Паспорт Програми.
Відділ культури, туризму та релігій
1.
Ініціатор розроблення програми
Бережанської міської ради
Розпорядження міського голови від __ №___
Дата, номер і назва наказу про
«Про відзначення Дня Державного Прапора
2.
розроблення програми
України, 28-ї річниці з Дня проголошення
незалежності України та Дня міста Бережани»
Відділ культури, туризму та релігій
3.
Розробник програми
Бережанської міської ради
Відділ культури, туризму та релігій
4. Відповідальний виконавець програми
Бережанської міської ради
Відділи культури, туризму та релігій, освіти
молоді і спорту, житлово-комунального
5.
Учасники програми
господарства, містобудування та архітектури
Бережанської міської ради
Міський бюджет, кошти з інших джерел
Перелік місцевих бюджетів, які
6.
фінансування, незаборонені чинним
беруть участь у виконанні програми
законодавством
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
7.
необхідних для реалізації програми,
100,00 тис. грн.
всього. У тому числі :
7.1
Коштів міського бюджету
100,00 тис.грн.

Розділ 2. Мета Програми
Щорічно наприкінці серпня бережанці відзначають три свята: День Державного
Прапора України, День Незалежності України та День міста Бережани. У різних локаціях
міста проводитимуться різноманітні культурні, мистецькі, патріотичні та спортивні заходи,
які потребують відповідного фінансування.
Прийняття даної Програми дозволить раціонально та прозоро використовувати
бюджетні кошти, передбачені на реалізацію зазначених заходів.
Першочерговими завданнями Програми повинні стати:
надання можливості жителям міста Бережани та гостям разом (колективно) відзначати
державні та місцеві свята;
проведення концертно-розважальних програм, інших спортивно-розважальних заходів
на високому професійному художньому та організаційному рівнях;
виховання у людей почуття людяності і доброзичливого відношення один до одного,
спонукання до необхідності спілкування між собою.
Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела
фінансування, строки виконання Програми.
3.1. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету. Орієнтовний обсяг
фінансування Програми становить 100,0 тис. грн.
3.2. Ресурсне забезпечення Програми:
Усього витрат на виконання
Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання
програми
програми
(тис.грн.)
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі :
100,00
міський бюджет
Кошти з інших джерел фінансування, незаборонені
0
чинним законодавством
Розділ 4. Напрями діяльності та заходи Програми.
Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 2.
Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює відповідальний
виконавець – відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради.
6. Очікувані результати виконання Програми
Основним результатом виконання Програми має стати збільшення потоку туристів у місто
Бережани як наслідок формування привабливого та конкурентного туристичного продукту
міста, що потягне за собою розвиток туристичної та взаємопов’язаних з нею галузей,
збільшення грошових надходжень, збереження самобутньої культури нашого краю.

Додаток 2

№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

4. Заходи з реалізації Програми з відзначення Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці з Дня проголошення незалежності
України та Дня міста Бережани
Орієнтовні
Назва напряму діяльності
Дата і місце
обсяги
Відповідальний за
Перелік заходів програми
(пріоритетні завдання)
проведення фінансування
проведення заходу
тис. грн.
Урочистості з нагоди Дня
- урочисте підняття Державного Прапора
Відділ культури, туризму
Державного Прапора України та
23 серпня
України;
та релігій Бережанської
28-ї річниці з Дня проголошення
площа Ринок
- святковий концерт
міської ради
незалежності України
- придбання канцтоварів та інвентарю для
Відділ освіти, молоді і
Розважально-ігрова програма для
проведення конкурсів, подарунків
23 серпня
1,00
спорту Бережанської
дітей
учасникам;
площа Ринок
міської ради
- нагородження учасників
проведення щорічного конкурсу-пленеру
юних художників «Вулиці рідного міста» в 24 серпня
Відділ культури, туризму
рамках заходів присвячених Дню
вулиці міста
Традиційний пленер-конкурс
та релігій Бережанської
незалежності України
юних художників «Вулиці
міської ради (художня
рідного міста»
25 серпня парк
школа)
нагородження та вручення грошових
біля замку
3,00
премій переможцям пленеру-конкурсу
Синявських
придбання матеріалів для облаштування
Відділ житловосцени (тент брезентовий, шурупи,
до
2,00
комунального
Облаштування сцени та
кріплення)
24 серпня,
господарства,
прилеглої території, благоустрій
парк біля
містобудування та
міста
замку
архітектури Бережанської
придбання матеріалів для благоустрою
3,00
Синявських
міської ради, МКП
міста (фарба, помазки, рукавиці)
«Господар»
Відділ культури, туризму
виготовлення дипломів, грамот, афіш,
Друкована і рекламна продукція
до 25 серпня
7,00
та релігій Бережанської
оголошень, листівок
міської ради

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Гастрономічний ярмарок

Атракціони (розваги) для дорослих
та дітей

Свято меду

Урочисте відкриття Дня міста

Галявина доброти

-

-

виставка та реалізація продуктів
бджільництва

вітання від міського голови, вручення
25 серпня
грамот, подарунків
парк біля
вручення грошових премій за вагомий
замку
внесок у розвиток міста, сумлінну працю та
Синявських
з нагоди святкування Дня міста Бережани
25 серпня
парк біля
благодійний ярмарок
замку
Синявських
- придбання призів та подарунків
до 25 серпня

-

Виконавчий комітет міської
ради

-

Виконавчий комітет міської
ради

-

Сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив
«Золоте Опілля»

6,00

-

Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради

Служба у справах дітей
Бережанської міської ради

1,00

- нагородження учасників заходів

25 серпня
парк біля
замку
Синявських

-

- придбання подарунків

до 25 серпня

3,00

Спортивно-розважальні заходи

Конкурси для дітей та дорослих
(в т.ч. фотоконкурс «Я люблю
своє місто», творчий конкурс

25 серпня,
парк біля
замку
Синявських
25 серпня,
парк біля
замку
Синявських
25 серпня,
парк біля
замку
Синявських

Відділ освіти, молоді і
спорту Бережанської
міської ради
Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради

«Привітай з Днем народження
рідне місто»

- нагородження переможців

оплата за надання послуг (технічний
райдер, виступ музичних гуртів)

25 серпня
парк біля
замку
Синявських
25 серпня
парк біля
замку
Синявських
25 серпня парк
біля замку
Синявських

-

13.

Концертна програма

14.

Свято танцю «Вечірні ритми
рідного міста»

-

15.

Оплата послуг РЕМу

оплату за підключення до електромережі та
за спожиту електроенергією

25 серпня

3,00

16.

Вивезення побутових відходів з
території парку біля замку
Синявських

оплата послуг ТОВ «ЕКО-інвест»

26 серпня
парк біля
замку
Синявських

1,00

ВСЬОГО:
Секретар міської ради

70,00

-

Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради
Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради
Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради
Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради

100,00
Петро ГОНЧАР

2019_573_Надати Музичці Наталії Михайлівні – спеціалісту І категорії юридичного відділу міської ради
надати щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, з 23 липня 2019
року по 21 серпня 2019 року, за відпрацьований робочий рік з 11.01.2019 року по
10.01.2020 року, та виплатити одноразову матеріальну допомогу для оздоровлення в
розмірі середньомісячної заробітної плати.
2019_574_Внести зміни до структури та штатного розпису відділу освіти, молоді і спорту Бережанської
міської ради, а саме:
- ввести з 01.09.2019 року у структуру апарату відділу освіти, молоді і спорту
Бережанської міської ради 1 штатну одиницю - спеціаліста по роботі з
педагогічними кадрами відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради;
- ввести з 01.09.2019 у структуру апарату відділу освіти, молоді і спорту Бережанської
міської ради 1 штатну одиницю - спеціаліста з питань виховної роботи та
позашкільної освіти .
1.
Оголосити про проведення конкурсу з метою підбору спеціалістів на вказані посади,
про що відповідним чином проінформувати в газеті «Бережанське віче».
2019_575_Встановити факт належності до комунального майна Бережанської міської територіальної
громади неприватизованих житлових квартир в житлових будинках, які списані з
балансу Бережанського міського комунального підприємства «Господар», згідно
додатку №1.
Додаток №1
до рішення сесії міської ради
№
Адреса житлової квартири
Квартиронаймач
п/п
1.
вул. Академічна, 1/2
Водвуд М.М.
2.
вул. Хмельницького, 18
Александрова О.М.
3.
вул. Валова, 21/1
Морозова Н.І.
4.
вул. Валова, 34/1
Демків В.М.
5.
вул. Ковшевича, 18\2
Скитецька В.В.
6.
вул. Кушніра, 27/1
Хвесюк С.Ю.
7.
вул. Крушельницької, 3/2
Жадько М.А.
8.
вул. Лепких, 9/5
Мелиш В.Р.
9.
пл. Ринок, 20\11
Макі С.В.
10. вул. Тернопільська, 28/3
Куропатва П.С.
11. вул. Чорновола, 15/3
Масна О.О.
12. вул. Чорновола, 16/2
Бартошко І.Є.
13. вул. Шевченка, 31/3
Болотницький М.І.
2019_576_Виділити одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету:
Патіоті Анжелі Сергіївні, жительці м. Бережани, вул. ________, випускниці
Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, яка за результатами ЗНО здобула максимальний
бал 200 з української мови і літератури, в сумі 1000 гривень.
2.
Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплатити винагороду
вказаній громадянці за рахунок асигнувань, передбачених по програмі «Молодь.
Бережани” на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради
від 24 березня 2016 року №165.
2019_577_Скасувати рішення сесії Бережанської міської ради № 961 від 10 липня 2014 року «Про
внесення змін та скасування рішень сесії Бережанської міської ради.
2.
Пункт 3 рішення сесії Бережанської міської ради № 1086 від 18.06.2010 року «Про
ліквідацію комунальних підприємств: МКП «Комунгосп», МКП «Житло-сервіс», МКП
«Житло» скасувати та викласти в новій редакції:
«3. Затвердити ліквідаційну комісію з проведення ліквідації міських комунальних
підприємств «Комунгосп», «Житло-сервіс», «Житло» у складі:
Адамович П.П.
перший заступник міського голови, голова

(ідентифікаційний код __________)
Халупник З.О.
(ідентифікаційний код __________)
Члени комісії :
Венчур О.Л.
(ідентифікаційний код __________)
Гриник С.І
(ідентифікаційний код __________)
Якубовська Т.В.
(ідентифікаційний код __________)
Берник М.С.
(ідентифікаційний код __________)
Грабар Р.В.
(ідентифікаційний код __________)

комісії;
начальник відділу житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури
міської ради, заступник голови комісії;
радник міського голови;
головний інженер БМКП «Господар»;
головний бухгалтер БМКП «Господар»;

Головний спеціаліст юридичного відділу
міської ради;
Голова постійної комісії з питань житловокомунального господарства, містобудування,
екології та надзвичайних ситуацій.
2019_578_Затвердити проекти-переможці згідно міської цільової програми «Громадський бюджет
Бережанської міської ради на 2019 рік» (далі-Програма), а саме:
1.1. В категорії великі проекти:
«Реконструкція дитячо-спортивного майданчика по вулиці Тернопільська» кошторисною вартістю 186115,00 гривень;
1.2. В категорії малі проекти:
«Музичний скверик» - кошторисною вартістю 95000,00 гривень;
«Відновлення дверей у стилі неокласицизму на вул. Вірменська, 2» кошторисною вартістю 41060,00 гривень;
«Підтримка розвитку веслування в місті Бережани» - кошторисною вартістю
26000,00гривень.
2.
Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування проектів-переможців
Програми.
3.
Спрямувати залишок коштів «Громадського бюджету Бережанської міської ради на 2019
рік» в сумі 151825 гривень на фінансування проекту «Створення благодійної їдальні для
найуразливіших верств населення», який зайняв друге місце в категорії великі проекти.
4.
Доручити фінансовому управлінню та відділам Бережанської міської ради забезпечити
супровід та реалізацію проектів-переможців Програми, які належать до їх компетенції.
2019_579_Затвердити робочий проект будівництва «Капітальний ремонт санвузлів Бережанської ЗОШ ІІІІ ст. №3 по вул. Садова, 5 в м. Бережани Тернопільської області» на суму 249 744,00
(двісті сорок дев’ять тисяч сімсот сорок чотири) гривень.
2019_580_Затвердити робочий проект будівництва «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція
покрівлі та системи опалення зі встановленням твердопаливного котла в ДНЗ
«Ромашка» за адресою вул. Мазепи 1, в м. Бережани Тернопільської області.
Коригування» на суму 3228709,00 (три мільйони двісті двадцять вісім тисяч сімсот
дев’ять) гривень.
2019_581_Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 1163,3 тис.
грн. за рахунок:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
840,5 тис. грн.
формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
105,0 тис. грн.
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
217,8 тис. грн.
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

2.

Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 217,8
тис. грн.:
2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
Збільшити асигнування на:
з них на:
 поточні видатки

3.

217,8 тис. грн.
217,8 тис. грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
217,8 тис. грн.
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної
класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік:
3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
3.1.1.

Зменшити асигнування на:
з них на:


44,0 тис. грн.
35,4 тис. грн.

поточні видатки

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закла-дів у
сфері освіти»
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3.1.2.

КПКВ 0611150 «Методичне
навчальних закладів»
Збільшити асигнування на:


4.

5.

забезпечення

діяльності

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

29,0 тис. грн.

6,4 тис. грн.
8,6 тис. грн.
8,6 тис. грн.
44,0 тис. грн.
44,0 тис. грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
29,0 тис. грн.
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закла-дів у 15,0 тис. грн.
сфері освіти»
Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік 75,055 тис.
грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду станом на 01 січня 2019
року.
Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі
1020,555 тис. грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду міського
бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 945,5 тис. грн.
5.1. Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:

600,998 тис. грн.

з них на:
600,998 тис. грн.
 капітальні видатки
КПКВ 0117362 « Виконання інвестиційних проектів в 600,998тис. грн.
рамках
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад »

5.2.

5.3.

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської
ради
344,502 тис. грн.
Збільшити асигнування на:
з них на:
344,502 тис. грн.
 капітальні видатки
КПКВ 0617362 « Виконання інвестиційних проектів в 239,502 тис. грн.
рамках
формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад »
КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 105,0 тис. грн.
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій »
Фінансове управління Бережанської міської ради
Збільшити асигнування на:

75,055тис. грн.

з них на:
 капітальні трансферти

75,055 тис. грн.

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

75,055 тис. грн.

Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів 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.
7.
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.
8.
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 945,5 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 945,5 тис.
грн., в тому числі бюджет розвитку – 945,5 тис. грн.
2019_582_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, укладений між Бережанською
міською радою та Тернопільською обласною радою щодо передачі з міського бюджету
міста Бережани Тернопільському обласному бюджету у вигляді міжбюджетного
трансферту, а саме передачі іншої субвенції в сумі 75,055 (сімдесят п’ять тисяч
п’ятдесят п’ять) гривень згідно договору, що додається.
2019_583_Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року:
дохідної частини міського бюджету в сумі 52715649,43 грн. (п’ятдесят два
мільйони сімсот п’ятнадцять тисяч шістсот сорок дев’ять гривень 43 коп.), в тому
числі:
загального фонду – у сумі 51723634,08 грн. (п’ятдесят один мільйон сімсот двадцять
три тисячі шістсот тридцять чотири гривні 08 коп.)
спеціального фонду – у сумі 992015,35 грн. (дев’ятсот дев’яносто дві тисячі
п’ятнадцять гривень 35 коп.)
видаткової частини міського бюджету в сумі 49970949,97 грн. (сорок дев’ять
мільйонів дев’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот сорок дев’ять гривень 97 коп.), в
тому числі:
загального фонду – у сумі 49001242,82 грн. (сорок дев’ять мільйонів одна тисяча двісті
сорок дві гривні 82 коп.);
спеціального фонду – у сумі 969707,15 грн. (дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот
сім гривень 15 коп.). (Додаток до звіту додається)
6.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Бережанської міської ради
25 липня 2019 року №
Звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року
Доходи
Загальний фонд
План на
вказаний
період з
урахуванням
змін

Спеціальний фонд

Фактичні
надходження
за вказаний
період

%
виконан
ня на
вказани
й період

План на
рік з
урахува
нням
змін

План на
вказани
й період
з
урахува
нням
змін

Фактич
ні
надходж
ення за
вказани
й період

%
викона
ння на
вказани
й період

ККД

Назва

План на рік з
урахуванням
змін

1

1
2

4
3

5
4

8
5

16
6

7

8

9

10

10000000

Податкові надходження

53 241,7

27 351,4

29 069,1

106,3

10,0

7,0

6,6

94,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних
осіб

34 742,0

17 948,0

18 979,9

105,7

11020000

Податок на прибуток підприємств

10,0

10,0

2,9

29,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

508,0

492,0

531,6

108,0

14000000

Внутрішні податки на товари та
послуги

5 357,0

2 503,0

2 730,9

109,1

18000000

Місцеві податки

12 624,7

6 398,4

6 823,8

106,6

19000000

Інші податки та збори

-

-

-

10,0

7,0

6,6

94,0

20000000

Неподаткові надходження

3 241,3

1 753,0

1 276,4

1516,4

818,2

599,1

73,2

25000000

в т.ч. власні надходження

1116,4

558,2

581,2

104,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

-

-

-

1800,0

600,0

151,9

25,3

40000000

Офіційні трансферти

35 528,6

21 010,2

21 378,2

200,0

200,0

200,0

100,0

50000000

Цільові фонди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,5

72,8

101,8

Всього без врахування трансфертів

56 483,0

29 104,4

30 345,5

104,3

3 326,4

1 425,2

792,0

55,6

Всього по доходах

92 011,7

50 114,6

51 723,6

103,2

3 526,4

1 625,2

992,0

61,0

Видатки
Загальний фонд

К
В
К

План на
вказаний
період з
урахуванням
змін

Касові
видатки за
вказаний
період

%
виконан
ня на
вказани
й період

План на
рік з
урахува
нням
змін

КФК

Назва

План на рік з
урахуванням
змін

1

2

3

4

5

6

7

Міська рада

22 947,5

11 747,5

10 514,7

89,5

1 565,1

заробітна плата з нарахуваннями на неї

11 811,0

5 467,1

5 354,1

97,9

енергоносії
з них :

335,0

198,8

148,2

74,6

11 418,0

5 573,2

5 438,0

97,6

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на неї

10 126,0

4 635,2

4 628,9

99,9

енергоносії

300,0

173,6

135,6

78,1

1 710,0

858,7

731,3

85,2

20,0

10,0

6,2

62,0

01

Спеціальний фонд
План на
вказани
Касові
й період видатки
з
за
урахува вказани
нням
й період
змін
8
9
1 277,1

257,5

%
викона
ння на
вказани
й період
10
20,2

в тому числі:

01

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

01

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

01

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту

18,3

20,4

20,4

24,7

121,1

10,0

5,0

4,8

95,4

01

3192

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість

15,0

15,0

15,0

100,0

01

3210

Організація та проведення громадських робіт

50,0

21,1

18,3

86,4

01

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

540,5

315,5

307,1

97,3

01

6017

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів
житлово-комунального господарства

357,5

357,5

357,5

100,0

01

6030

Організація благоустрою населених пунктів

6 159,0

3 159,0

2 372,0

75,1

01

7130

Здійснення заходів із землеустрою

01

7310

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

01

7350

01

0,0

0,0

18,3

-

140,0

140,0

133,5

95,4

39,0

39,0

22,7

58,1

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

19,1

19,1

19,1

100,0

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках
формування інфраструктури об`єднаних
територіальних громад

16,6

16,6

16,5

99,5

01

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

1010,0

1010,0

0,0

-

01

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї

5,4

5,4

5,4

100,0

01

7660

Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на
них комунальної власності для продажу на
земельних торгах та проведення таких торгів

14,6

14,6

12,6

86,0

01

7670

Внески до статутного капіталу суб`єктів
господарювання

280,0

0,0

0,0

-

2 590,0

1 350,0

1 182,1

87,6

01

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

80,0

80,0

80,0

100,0

01

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення

7,5

7,5

7,2

96,1

01

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
Відділ освіти, молоді та спорту

06

58 214,1

33 205,9

32 309,6

97,3

заробітна плата з нарахуваннями на неї

49 774,0

28 608,6

28 063,1

98,1

енергоносії

5 397,2

3 119,9

3 107,5

99,6

10,0

7,0

0,0

-

2349,2

1734,9

504,9

29,1

в тому числі:

06

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

943,9

378,9

378,3

99,8

06

1010

Надання дошкільної освіти

12 508,0

6 928,2

6 900,5

99,6

900,0

450,0

340,3

75,6

06

1020

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

36 265,5

21 530,0

21 132,8

98,2

494,2

329,9

107,4

32,6

06

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми

2 384,0

1 268,6

1 259,1

99,2

06

1150

Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів

985,0

519,6

518,1

99,7

06

1161

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

2 124,5

1 050,2

1 049,0

99,9

-

-

4,4

06

1162

Інші програми та заходи у сфері освіти

5,4

1,8

-

-

06

1170

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів

1 233,2

620,3

191,3

30,8

06

3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»

50,0

48,0

27,7

57,6

06

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

150,0

-

-

-

06

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

30,0

26,0

25,1

96,5

06

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту

10,0

5,0

-

-

06

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 524,6

829,4

827,7

99,8

06

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Відділ культури, туризму та релігій

10

35,0

35,0

37,3

106,4

920,0

920,0

15,6

1,7

8 196,4

4 788,4

4 412,3

92,1

239,4

94,7

87,4

92,3

заробітна плата з нарахуваннями на неї

7 385,4

4 247,6

4 089,5

96,3

135,0

67,5

79,7

118,1

енергоносії
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)

435,5

265,1

195,6

73,8

590,0

295,1

236,6

80,2

4 430,0

2 823,8

2 720,4

96,3

185,0

92,5

82,7

89,4

3,1

681,8

в тому числі:

10

0160

10

1100

10

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

1 140,0

593,2

543,8

91,7

50,9

0,5

10

4040

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

610,0

324,9

270,9

83,4

2,0

1,0

10

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів

901,4

472,9

391,5

82,8

10

4081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва

480,0

233,6

214,7

91,9

10

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

45,0

45,0

34,4

76,4

Фінансове управління

3 377,2

1 952,2

1 764,7

90,4

1 540,0

795,0

674,5

84,8

заробітна плата з нарахуваннями на неї

1 477,0

754,0

654,5

86,8

енергоносії

22,0

15,4

9,6

62,6

1,5

0,8

1,6

218,5

1 750,0

840,0

120,0

14,3

840,0

120,0

14,3

3 946,7

969,7

24,6

з них :
37

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
в тому числі:

37

8700

Резервний фонд

20,0

-

-

-

37

9750

Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів

1 460,0

800,0

800,0

100,0

1140,0

37

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

257,2

257,2

225,2

87,6

610,0

37

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

100,0

100,0

65,0

65,0

Всього по видатках

92 735,2

51 694,0

49 001,2

94,8

Секретар міської ради

5 903,7

П.В.ГОНЧАР

Пояснююча записка до виконання міського бюджету
за І півріччя 2019 року
Міський бюджет за І півріччя 2019 року по доходах виконаний в сумі 52715,6 тис. грн.
в тому числі по загальному фонду в сумі 51723,6 тис. грн. та спеціальному фонду – 992,0 тис.
грн. До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів в сумі 30345,5 тис.
грн., в тому числі базової дотації – 2805,0 тис. грн., освітньої субвенції з державного
бюджету – 16097,6 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад - 297,0 тис. грн., субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій – 380,0 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного бюджету видатків – 678,6 тис. грн., субвенції з місцевого
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 771,2тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 167,5тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти “ Нова українська школа ” за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 194,3 тис. грн., інших субвенцій з місцевого
бюджету - 5,0 тис. грн..
План власних надходжень міського бюджету за звітний період виконано на 104,26 відсотка
(при плані 29104,4 тис. грн.. надійшло 30345,5 тис. грн.), або на 1241,0 тис. грн. більше
планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року досягнуто приріст
надходжень в обсязі 3686,2 тис. грн.. Станом на 1 червня заборгованість суб’єктів
господарювання зі сплати податків та зборів до міського бюджету становила 954,2 тис. грн., в
тому числі по місцевих податках - 853,0 тис. грн. .
Основним джерелом доходів є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в
загальних надходженнях складає 51,1 відсотка. Протя-гом півріччя надійшло 18979,9 тис.
грн., що на 1031,9 тис. грн. більше планових показників. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року надходження зросли на 2299,7 тис. грн.
У зв’язку з внесенням змін до ст.64 Бюджетного кодексу України протягом І півріччя до
бюджету надійшло 509,1 тис. грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що значно
вплинуло на виконання плану в цілому.
План по акцизному податку з реалізації пального протягом звітного періоду виконано на
105,7 відсотка при плані 2030,0 тис. грн., фактично надійшло 2145 тис. грн., а з реалізації
роздрібної торгівлі підакцизних това-рів на 123,9 відсотка ( план - 473,0 тис. грн., факт –
586,2 тис. грн.). В цілому у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
зросли на 151,1 тис. грн..
Місцеві податки виконано на 106,6 відсотка, при плані надходжень 6398,4 тис. грн.,
надійшло до бюджету 6823,8 тис. грн., що на 425,4 тис. грн. більше планових показників та
на 1133,6 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
Так податку на майно надійшло 2526,0 тис. грн., що на 108,6 тис. грн. більше планових
показників та на 410,2 тис. грн. більше відповідного періоду 2018 року.
Єдиний податок виконано на 108,0 відсотка, тобто при плані 3981,0 тис. грн. фактично
надійшло 4297,8 тис. грн., що на 723,5 тис. грн. більше І півріччя 2018 року.
План неподаткових надходжень в цілому виконано лише на 72,8 відсотка, тобто на 476,6 тис.
грн. менше планових показників та 445,4 тис. грн. звітного періоду попереднього року.
Виконання плану по адміністративних штрафах та інших санкціях становить 6,5 відсотка
(факт – 6,5 тис. грн.).
До спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшло 792,0 тис. грн.,
що становить 23,8 відсотка до річного плану. Так по екологічному податку надійшло 6,6 тис.
грн., або 66 відсотів до річного плану. Лише на 8,4 відсотка виконано план по доходах від

операцій з капіталом (річний план - 1800,0 тис. грн. факт – 151,9 тис. грн.). При плані 400,0
тис. грн. надійшло коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури міста тільки 14,9тис.
грн.. План власних надходжень бюджетних установ виконано на 52,1 відсотка (річний план
1116,4 тис. грн., факт 581,2 тис. грн.). До цільового фонду надійшло 34,5 тис. грн..
Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з державного
бюджету склали 49001,2 тис. грн., або 94,8 відсотка до піврічного плану (51694,0 тис. грн.), в
тому числі за головними розпорядниками коштів:
- міська рада – 10514,7 тис. грн.;
- відділ освіти, молоді і спорту – 32309,4 тис. грн.;
- відділ культури, туризму та релігій – 4412,3 тис. грн.;
- фінансове управління – 1764,7 тис. грн..
По міській раді на утримання доріг комунальної власності використано 1182,1 тис.
грн., апарату управління - 5438,0 тис. грн. соціальне забезпечення - 1077,9 тис. грн., житловокомунальне господарство – 2729,5 тис. грн..
Найбільш питому вагу 65,9 відсотка у складі загального фонду міського бюджету становлять
видатки на утримання установ відділу освіти молоді і спорту, з них 55,4 відсотка, або 17909,2
тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету. На утримання 4-х дитячих садочків
витрачено коштів в сумі 6900,5 тис. грн. та 5-х загальноосвітніх шкіл – 21132,8 тис. грн..
По відділ культури, туризму та релігій утримання шкіл естетичного виховання дітей
становить 61,7 відсотка, або 2720,4 тис. грн..
Фінансовим управління передано іншу субвенцію районному бюджету в сумі 225,2 тис. грн.,
обласному – 800,0 тис. грн. на спів фінансування інвестиційного проекту – будівництво
спортивного комплексу та субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 65,0 тис. грн..
Видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ з нараху-ваннями на заробітну
плату становили 38161,3 тис. грн., або 77,9 відсотка до загального обсягу. Проведено виплату
відпускних та допомог на оздоровлен-ня педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл та
шкіл естетичного виховання дітей. Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.
Бюджетними установами за звітний період спожито енергоносіїв на суму 3741,0 тис. грн. та
проведено розрахунків на суму 3461,0 тис. грн.. Станом на 1 липня відділом освіти допущено
280,0 тис. грн. кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання. В цілому по
відділу освіти за опалювальний період спожито тепла на суму 2793,1 тис. грн., залишок
призначень до кінця року становить 1166,8 тис. грн., розрахункова незабезпе-ченість - 830,0
тис. грн..
У звітному періоді рішеннями сесій спрямовано на видатки по загальному фонду вільний
залишок бюджетних коштів міського бюджету 3124,1 тис. грн. і 2061,6 тис. грн. за рахунок
перевиконання дохідної частини бюджету, з яких на захищені статті спрямовано 426,0 тис.
грн., або 8,2 відсотки до розподіленої суми. На видатки спеціального фонду спрямовано 200,1
тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету.
Видатки спеціального фонду міського склали 969,6 тис. грн., або 16,8 відсотка до
річного плану (5772,9 тис. грн.), з них за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами –
438,7 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 106,2тис. грн., за
рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки –
424,7 тис. грн.
Начальник фінансового управління
Марія КІЗИМА
2019_584_Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради на контрактній умові строком на 6
(шість) років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти вперше).
2.
Затвердити склад конкурсної комісії (додається).

3.

4.

Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради до 02 серпня 2019 року
подати в редакцію газети «Бережанське віче» оголошення про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Бережанської міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Захарківа О.М.
Міський голова

Володимир МУЗИЧКА
Додаток 1
Склад конкурсної комісії

Захарків Олег Мирославович

заступник міського голови, голова

комісії
Члени комісії:

Михальчук Галина Василівна
Швець Оксана Григорівна
Макух Леся Миронівна

-

начальник відділу освіти,
молоді і спорту
- провідний спеціаліст відділу освіти,
молоді і спорту
- від громадськості(за згодою)

Головацька Галина Львівна

-

Цапок Ірина Іванівна

-

Секретар міської ради

директор Бережанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №2
представники закладів охорони
здоров’я, соціального захисту
населення
Гончар П.В.

2019_585_Відмовити гр. Спяк Андрію Петровичу, жителю вул. ________ м. Бережани у звільненні від
орендної плати за земельну ділянку, що знаходиться за адресою вул. Гімназійна, 10
«А»/1 м. Бережани, площею 488 кв. м., наданої для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (код КВЦПЗ – 02.01), яка
використовується на підставі договору від 30.04.2014 у зв’язку із відсутністю
законодавчо визначених підстав звільнення.
2019_586_Внести зміни в розділ 5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники,
перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми до Програми підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних
кооперативів у м. Бережани на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бережанської
міської ради № 1329 від 30.05.2019 року, а саме:
слова «Відшкодування частини процентних ставок за кредитами Ощадбанку,
Укргазбанку, Укрексімбанку з енергозбереження та енергоефективності за
урядовими програмами» скасувати та викласти в наступній редакції:
«Відшкодування до 10 % тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових
установах (Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку) кредитами з
енергозбереження та енергоефективності за урядовими програмами».
2019_587_Надати навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Тернопільської області в оренду частину нежитлового приміщення площею 36 кв. м.
(кабінет «Захист Вітчизни»), що знаходиться за адресою: вул. Руська,10 в м. Бережанах
терміном до 01.08.2020 р.

Встановити орендну плату у розмірі 1 (одна) гривня в рік.
Доручити відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, в оперативному
управлінні якого знаходиться майно зазначене в п.1 даного рішення, укласти договір
оренди нежитлових приміщень комунальної власності Бережанської міської
територіальної громади.
2019_588_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» провести
списання дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув в сумі
96068,37 грн., згідно переліку (додається).
Додаток 1
Перелік простроченої заборгованості споживачів по платі за утримання будинків і
прибудинкових територій , яка виникла протягом 2013-2016 р.і щодо якої минув термін
позовної давності станом на 01.06.2019 р по БМКП "Господар"
1.
2.

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Прізвище
Возьна Світлана Володимирівна
Корбило Наталя Павлівна
Корбило Анастасія Павлівна
Наконечний Любомир Богданович
Наконечний Любомир Богданович
Болюх Володимир Михайлович
Петрович Євгенія Мартинівна
Шило Галина Григорівна
Білик Галина Ярославівна
Пришляк Катерина Дмитрівна
Хорощак Богданна Миколаївна
Алфімова Олена Іанівна
Балабан Оксана Миколаївна
Сосняковська Галина Юріївна
Мосьондз Василь Михайлович
Савчук-Гарабцов Ярослав Іванович
Вовк Людмила Ярославівна
Прийдун Володимир Михайлович
Біланчин Михайло Васильович
Лазурко Марта Петрівна
Гуменюк Володимир Степанович
Женчак Л.А. ресторан "Анатоль"
Ковальська Ніна Іванівна
Корбило Ярослав Володимирович
Котлярчук
Кайгородов Анатолій Олегович
Легка Любов Павлівна
Макар Зіновія Михайлівна
Маршутка Ярослав Богданівна
Васьків Н.М. магазин "Тарас"
Борисюк-Алісова Наталія
Володимирівна
Струк Наталія Олексіївна
Баришнікова Жанна Валеріївна
Маслій Софія Василівна
Лизак Наталія Василівна
Якимець Володимир Дмитрович
Воловник Зоя Миколаївна
Бідула кафе "Піццерія"
Шпирка Наталія Федорівна

Адреса

Прострочена
заборгованість
1482,59
465,36
1130,47
3812,48
1524,23
34,16
896,73
701,00
124,47
487,50
31,62
1219,97
384,76
941,15
203,38
272,48
1086,07
340,41
29,07
3227,37
1059,33
3835,28
3996,02
2586,56
5889,16
1228,40
1386,11
2167,57
1121,08
2585,04
3477,60
3342,93
2788,06
1061,25
1104,88
1717,42
341,84
2249,97
784,43

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Шпирка Богдан Орестович
Олійник Олександра Василівна
Циганков Олександр Михайлович
Алфімова Олена Іванівна
Путера Роман Михайлович
Мручок Олег Михайлович
Міняйлюк Роман Михайлович
Метельницька Ярослава Михайлівна
Волкова Ганна Олександрівна
Цвікович Ірина Романівна
Алфімова Олена Іванівна
Сердечна Розалія Станіславівна
Федчишин Марія Михайлівна
Котлярчук Лідія Євстахівна
Маківка Анна Геннадіївна
Котлярчук Лідія Євстахівна
Глушок Марія Миколаївна
Гудзій Наталія Ярославівна
Король Володимир Іванович
Макар Наталя Михайлівна
Биховська Галина Дмитрівна
Варга Ірина Ярославівна
Умриш Василь Дмитрович
Масна Олександра Володимирівна
Пташник Світлана Романівна
Стефінів Володимир Степанович
Білик Марія Ярославівна
Гапоненко Світлана Романівна
Бугай Іванна Євстахівна
Давидова
Болотницький Михайло Іванович
РАЗОМ:

2241,66
91,03
197,07
3298,02
2514,67
2307,84
2420,98
778,90
86,73
914,62
518,12
136,80
375,21
1887,41
674,50
1876,22
761,48
326,20
1865,54
103,37
2034,53
1773,22
698,82
909,85
2461,38
1588,31
817,15
172,07
781,52
235,18
101,77
96068,37

2019_589_Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут» провести
списання дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув в сумі
33090,59 грн., згідно переліку (додається).
2019_590_Надати дозвіл Німецькій Народній Спілці по догляду за військовими похованнями на
здійснення на території державної установи «Бережанська виправна колонія № 141»
археологічних робіт щодо збору останків німецьких військовослужбовців часів Другої
Світової війни з метою їх подальшої ідентифікації та здійснення перепоховання.
2019_591_Прийняти у комунальну власність житлову квартиру №1 по вул. С. Стрільців, 65«А» в м.
Бережани.
2.
Надати дозвіл гр. Алфімовій О.І. на збір та підготовку необхідних документів щодо
приватизації даної житлової квартири.
3.
Після проведення державної реєстрації права власності, дана квартира підлягає
виключенню з переліку об’єктів комунальної власності Бережанської міської
територіальної громади.
2019_592_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі на (місцевості) площею 0,5 га для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти - дошкільному навчальному закладу «Ромашка», за рахунок земель
житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:010:0268 в м.
Бережани по вул. Мазепи, 1.
1.
Зареєструвати право власності за Бережанською міською територіальною
громадою в особі Бережанської міської ради на земельну ділянку за кадастровим
номером 6120410100:04:010:0268 для будівництва та обслуговування будівель

закладів освіти - дошкільному навчальному закладу «Ромашка», за рахунок земель
житлової та громадської забудови в м.Бережани по вул. Мазепи, 1.
2.
Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100:04:010:0268 для
будівництва та обслуговування будівель та споруд в м.Бережани по вул. Мазепи, 1
в постійне користування відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської
ради.
2019_593_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кулебі Оксані Леонідівні,
жительці м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 13 кв. м. для
будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Січових Стрільців, 67«б» 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. Кулебі Оксані Леонідівні, жительці м. Бережани, вул.
________ земельну ділянку площею13 кв. м. для будівництва та обслуговування
автогаражу по вул. вул. Січових Стрільців, 67«б» в м. Бережани (код по КВЦПЗ –
02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100
04 017 0441, землі житлової та громадської забудови), із земель міста не наданих у
власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
4.
Гр. Кулебі Оксані Леонідівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_594_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в постійне користування релігійній громаді
«Парафія Пресвятої Трійці м. Бережани Бережанського району ТернопільськоЗборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви» земельної ділянки
площею 4543 кв. м. для будівництва та обслуговування будівель по вул. Лепких, 20«а» в
м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати в постійне користування релігійній громаді «Парафія Пресвятої Трійці м.
Бережани Бережанського району Тернопільсько-Зборівської архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви» земельну ділянку площею 4543 кв. м. для
будівництва та обслуговування будівель по вул. Лепких, 20«а» в м. Бережани (код
по КВЦПЗ – 03.04. – для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій, кадастровий номер 6120410100 04 009 0511, землі
житлової та громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
4.
Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2019_595_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду Об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Сакура – 26 «а» м. Бережани, вул. Шевченка, 26«а»
земельної ділянки площею 819 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового
будинку по вул. Шевченка, 26«а» в м. Бережани із земель міста не наданих у власність
чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки
Право проходу та проїзду на транспортому засобі площею 60 кв. м. (07.01, 07.02)
2.
Надати ОСББ «Сакура – 26«а» м. Бережани, вул. Шевченка, 26«а» в оренду
терміном до 01.07.2024 року земельну ділянку площею 819 кв. м. для будівництва
та обслуговування житлового будинку по вул. Шевченка, 26«а» в м. Бережани (код
по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, кадастровий номер 6120410100 04 010 0243 землі житлової та

громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи користування.
3 Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки земельної
ділянки.
4.
Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2019_596_Надати в оренду, терміном до 01.07.2012 року, гр. Мойсеєць Василю Андрійовичу, жителю м.
Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 710 кв. м. для обслуговування
придбаного розчинного вузла за кадастровим номером 6120410100 04 017 0352 по вул.
Лесі Українки в м. Бережани.
1.
Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки..
2.
Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2019_597_Надати гр. Старощуку Руслану В’ячеславовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
644 кв. м. для ведення садівництва по вул. О.Кобилянської в м. Бережани із земель міста
ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект із землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 року.
2019_598_Надати гр. Калиняку Василю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
665 кв. м. для ведення садівництва по вул. О.Кобилянської в м. Бережани із земель міста
ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект із землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 року.
2019_599_Надати гр. Осадца Петру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 662 кв. м.
для ведення садівництва по вул. О.Кобилянської в м. Бережани із земель міста
ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект із землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 року.
2019_600_Погодити гр. Бондар Орисі Михайлівні, жительці с. ________, Бережанського району та гр.
Сакало Галині Михайлівні, жительці с. Посухів надання в оренду земельної ділянки
площею 400 кв. м. для обслуговування придбаних нежитлових будівель по вул.
Набережна, 4«д» в м. Бережани.
2019_601_Продовжити терміном до 01.07.2020 року дію п.2 рішення сесії міської ради № 701 від
05.12.2008 року щодо надання об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«50-років Жовтня» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду
земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м.
Бережани по вул. Тернопільська, 2.
2019_602_Відмовити Слободенюк Олені Олександрівні, жительці м. Бережани, вул. ________ у наданні
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки
площею 30 кв. м. для обслуговування авто гаража №1 по вул. Лепких, 10 «В» в м.
Бережани.
2019_603_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 678 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 0261 гр. Дудка Надії
Дмитрівні та гр. Дудка Юрію Володимировичу по вул. О.Кобилянської, 43 в м.
Бережани.
1.
Передати гр. Дудка Надії Дмитрівні та гр. Дудка Юрію Володимировичу, жителям
м. Бережани, вул. ________ безоплатно у спільну сумісну власність земельну
ділянку площею 678 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул. О.Кобилянської, 43 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому

законодавством порядку.
3.
Гр. Дудка Надії Дмитрівні та гр. Дудка Юрію Володимировичу виконувати
обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного
кодексу України.
2019_604_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 6120486000 02 001 0662 гр. Добруцькі
Любомирі Іванівні по вул. Стефаника, 31 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Добруцькі Любомирі Іванівні, жительці с. ________
Монастириського району безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд по вул. Стефаника, 31 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Добруцькі Любомирі Іванівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_605_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1753 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 001 0663 гр. Добруцькі Любомирі Іванівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Добруцькі Любомирі Іванівні, жительці с. ________
Монастириського району безоплатно у власність земельну ділянку площею 1753
кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Добруцькі Любомирі Іванівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_606_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 6120486000 02 001 0669 гр. Стройвус
Ганні Іванівні по вул. Стефаника, 33 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Стройвус Ганні Іванівні, жительці м. Коломия, пл. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Стефаника, 33 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Стройвус Ганні Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_607_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 2700 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 02 001 0670 гр. Стройвус Ганні Іванівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Стройвус Ганні Іванівні, жительці м. Коломия, пл. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2700 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Стройвус Ганні Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

2019_608_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 2302 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120486000 02 001 0418 гр. Шинкляру
Івану Васильовичу по вул. Бережанська, 62 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Шинкляру Івану Васильовичу, жителю с. ________ безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2302 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Бережанська, 62 в с.
Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Шинкляру Івану Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_609_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 2352 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000 01 001 0819 гр. Шинкляру Івану Васильовичу в с. Посухів.
1.
Передати гр. Шинкляру Івану Васильовичу, жителю с. ________ безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2352 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Шинкляру Івану Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_610_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 890 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 0289 гр. Сівки Галини
Павлівни по вул. Грушевського, 14 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Сівка Галині Павлівні, жительці м. Бережани, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 890 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Грушевського, 14 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Сівка Галині Павлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_611_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 04 006 0290 гр. Кізима Марії
Володимирівні по вул. 8-го Березня, 45 в м. Бережани.
9.1. Передати гр. Кізима Марії Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 8-го
Березня, 45 в м. Бережани.
9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
9.3. Гр. Кізима Марії Володимирівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_612_Надати гр. Вітязь Валентині Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки
площею 872 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул.8 – го Березня,14 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_613_Надати гр. Чорноус Надії 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 1000
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул.8-го Березня, 84«а» в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_614_Надати гр. Чорноус Надії 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 106
кв. м. для ведення садівництва по вул.8-го Березня в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_615_Надати гр. Желізняку Анатолію 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 501 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Твердохліба, 3 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_616_Надати гр. Савич Наталії Василівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання
технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 582
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Стефаника, 1 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_617_Надати гр. Гончару Руслану Петровичу, жителю м. Хмельницький, 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. 8-го Березня, 82«а» в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року
2019_618_Надати гр. Ковалю Євгенію Сергійовичу, жителю м. Тернопіль, вул. ________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки № 36
площею 515 кв. м. для ведення садівництва в садовому товаристві «Нива» в с. Лісники.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_619_Надати гр. Кузьмович Оксані Володимирівні та гр. Кузьмович Ангеліні Павлівні, жителям м.
Бережани, вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою,
для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права
власності земельної ділянки площею 609 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Л.Українки, 10 в м.
Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_620_Надати гр. Пасічник Ірині Олексіївні, жительці м. Бережани, вул. ________ та гр.
Пудельському Володимиру Івановичу, гр. Пудельському Олегу Володимировичу, гр.
Пудельському Руслану Володмировичу, жителям м. Бережани, вул. ________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 950 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська. 5«а» в м. Бережани.

1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_621_Надати гр. Плекан Галині Василівні, жительці с. ________ дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1894 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_622_Надати гр. Плекан Галині Василівні, жительці с. ________ дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1500 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_623_Надати гр. Плекан Галині Василівні, жительці с. ________ дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1500 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_624_Надати гр. Плекан Галині Василівні, жительці с. ________ дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1922 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_625_Надати Виконавчому комітету Бережанської міської ради дозвіл на поділ земельної ділянки,
комунальної власності загальною площею 1638 кв. м., за кадастровим номером
6120410100:04:010:0245 з метою формування двох нових земельних ділянок а саме:
площею 1403 кв. м., площею 235 кв. м. по вул. Шевченка в м. Бережани.
2019_626_Надати гр. Дуда Андрію Григоровичу, жителю с. Рай, вул. ________ дозвіл на складання
технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 732
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Раївська, 1«г» в с. Рай.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2020 року.
2019_627_Продовжити терміном до 01.07.2020 року гр. Мищишин Ганні Василівні, жительці с.
________, Бережанського району оренду земельної ділянки площею 1100 кв. м. для
ведення городництва в м. Бережани по вул. Рогатинська.
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2019_628_Продовжити терміном до 01.07.2020 року гр. Мединській Наталії Михайлівні, жительці с.
Лісники, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення
городництва в с. Лісники урочищі «Біля щасливої дороги» .
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_629_Продовжити терміном до 01.07.2020 року гр. Федчишин Наталії Романівні, жительці м.
Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 879 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. Львівська.
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_630_Продовжити терміном до 01.07.2020 року гр. Федчишин Наталії Романівні, жительці м.
Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 224 кв. м. для ведення
садівництва в м. Бережани по вул. Львівська.
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_631_Надати терміном до 01.07.2020 року гр. Монташевичу Віталію Володимировичу, жителю с.
Лісники, вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 170 кв. м. для ведення
городництва в с. Лісники в урочищі «Біля щасливої дороги».
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_632_Виділити одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету Когут Тетяні
Михайлівна, вихованці Бережанської ДЮСШ, срібному призеру міжнародних змагань юнацького чемпіонату Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій в бігу на 2000
м з перешкодами в сумі 3,0 тис. грн.
2.
Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплатити винагороду
вказаній громадянці за рахунок асигнувань, передбачених по міській програмі розвитку
фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії
Бережанської міської ради від 26 грудня 2018 року №1198.
2019_633_Внести зміни в комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення «Турбота» на 2016-2020 роки, а саме пункт 6 «Перелік завдань і заходів
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
«Турбота» на 2016-2020 роки» скасувати та викласти в новій редакції (додається).
.

6. Напрями діяльності та заходи районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки
№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
1
2
1. Організаційн
окоординацій
на діяльність

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

3
4
Забезпечити відзначення в місті 15 жовтня
Міжнародного дня “Біла тростина”,
та 3
Міжнародного
дня
інвалідів, грудня
Міжнародного дня людей похилого щороку
віку,

Забезпечення, а при потребі вибір, 2016-2020
земельних ділянок та їх резервування
роки
під будівництво соціального житла

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2016 2017 2018 2019 2020
5
6
7
8
9
10
11
12
Управління
Міський
1,5 1,5 2,5 2,5 3
Привернути увагу
соціального
бюджет
суспільства до розв’язання
захисту населення
проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Надати матеріальну та інші
види соціальної допомоги
інвалідам та
малозабезпеченим особам
Відділ
Додаткового Поліпшення житлових умов
містобудування,
фінансування
багатодітних сімей, інвалідів
архітектури
та не потребує
та малозабезпечених верств
житловонаселення
комунального
господарства
міської ради
Центр зайнятості Додаткового Забезпечення зайнятості
населення
фінансування
соціально незахищеної
не потребує
категорії населення

Здійснювати бронювання робочих 2020-2016
місць на підприємствах, установах та
роки
в
організаціях
міста
для
працевлаштування
соціально
незахищеної категорії населення
Вжити заходів щодо сприяння 2016-2020 Центр зайнятості Додаткового працевлаштуванню інвалідів та інших
роки
населення
фінансування
осіб, які потребують соціального
не потребує
захисту і нездатні конкурувати на
ринку праці

-

-

-

-

Забезпечення зайнятості
соціально незахищеної
категорії населення

Залучати безробітних із соціально 2016-2020 Центр зайнятості Додаткового незахищених верств населення до
роки
населення
фінансування
участі у громадських роботах, в тому
не потребує
числі з наданням допомоги у побуті
одиноким непрацездатним громадянам

-

-

-

-

Забезпечення тимчасової
зайнятості безробітних із
найменш соціально
незахищених верств населення

Сприяти підвищенню конкурентноспроможності
інвалідів
шляхом
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
за
професіями
(спеціальностями)
відповідно до потреби ринку праці з
урахуванням їх професійних знань,
навичок, побажань та рекомендацій
МСЕК
Всебічно
сприяти
діяльності
громадських організацій інвалідів,
розвиткові
творчих
об’єднань
інвалідів,
гуртків
художньої
самодіяльності.
Проводити мистецько-творчі заходи з
громадськими
організаціями
на
підтримку інвалідів, дітей-сиріт, дітей
позбавлених
батьківського
піклування,дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей
Забезпечити в усіх лікувальних
закладах міста безкоштовне надання
невідкладної
допомоги
малозабезпеченим верствам населення

2016-2020 Центр зайнятості Додаткового роки
населення
фінансування
не потребує

-

-

-

-

Прискорення
працевлаштування осіб з
обмеженими фізичними
можливостями

Постійно Відділи
культури
туризму
ради

-

-

-

-

Створення умов для
культурного дозвілля інвалідів
і духовного виховання молоді

11

12

13

14

Сприяти у заохочені інвалідів,
дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування

-

-

-

-

Стовідсоткове забезпечення
малозабезпечених верств
населення безкоштовною
невідкладною медичною
допомогою

освіти, Додаткового та фінансування
міської не потребує

2016-2020 Відділ культури та Міський
роки
туризму
міської бюджет
ради

10

2016-2020 Бережанська
Додаткового роки
ЦРКЛ
фінансування
КЗ Бережанський не потребує
Центр Первинної
медичної (медикосанітарної)
допомоги.

Надавати малозабезпеченим сім’ям 2016-2020 Бережанська
Додаткового
допомогу у лікуванні методом
роки
ЦРКЛ
фінансування
“стаціонар вдома”, “денний стаціонар
КЗ Бережанський не потребує
сімейної амбулаторії ”
Центр Первинної
медичної (медикосанітарної)
допомоги
Забезпечити безоплатний і пільговий 2016-2020 Бережанська
Міський
відпуск лікарських засобів у разі
роки
ЦРКЛ
бюджет
амбулаторного лікування окремих
КЗ Бережанський
груп населення
Центр Первинної
медичної (медикосанітарної)
допомоги
Забезпечити широке
висвітлення 2016-2020 Бережанська
Міський
питань у засобах масової інформації
роки
ЦРКЛ
бюджет
на тему “Особливості перебігу хвороб
КЗ Бережанський
у осіб похилого віку ”
Центр Первинної
медичної (медикосанітарної)
допомоги
Сприяти
ефективній
роботі 2016-2020 Фінансове
Міський
інвалідських організацій, благодійного
роки
управлін-ня,
бюджет
фонду «Карітас» та Бережанської
управління
районної
організації
Товариства
соціального
Червоного Хреста України, надавати
захисту населення
їм фінансову підтримку з коштів
міської ради
міського бюджету для здійснення
статутних завдань

-

-

-

-

-

Стовідсоткове забезпечення
малозабезпечених сімей
медичною допомогою

5

6

7

8

10

Безкоштовне забезпечення
ліками малозабезпечених
верств населення

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Раннє виявлення та
профілактика хронічних
захворювань у осіб похилого
віку

4

65,2 309,6 309,6 309,6 Поліпшення ефективності
діяльності громадських
організацій.

Забезпечити надання одноразової 2016-2020 Фінансове
Міський
нецільової грошової допомоги за
роки
управління міської бюджет
заявами громадян та згідно з
ради
розпорядженнями міського голови

2.1
Забезпечити
виконання
в 2016-2020
повному обсязі державної програми з роки
підтримки малозабезпечених верств
населення
в
рамках
проекту
Світового банку “Удосконалення
надання соціальної допомоги”. З цією
метою
передбачити
кошти
управлінню
соціального
захисту
Матеріальнонаселення на придбання паперу,
2. технічне
та
комплектуючих
забезпечення розхідних
матеріалів
(клавіатура,
мишка,
материнська
плата,
картридж,
фотобарабан, оперативна пам'ять,
блок живлення), для комп’ютерної
техніки та друкуючих пристроїв та
придбання і ремонту оргтехніки,
придбання бланків особових рахунків
одержувачів допомог та журналів
реєстрації.
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2019_634_Затвердити перерозподіл обсягу доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік в
сумі за рахунок:
1.1. Збільшення:
5,0 тис. грн.
- рентної плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення
30,0 тис. грн.
- єдиного податку з фізичних осіб

надходження від орендної плати за користування цілісним
104,0 тис. грн.
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
1.2. Зменшення:
139,0 тис. грн.
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування
Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної
класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік:
2.1. Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
5,0 тис. грн.
-

2.

2.2.

2.3.

з них на:
 поточні видатки
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів»
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської
ради
Збільшити асигнування на:

КПКВ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

2,0 тис. грн.

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської
міської ради
Збільшити асигнування на:
з них на:
поточні видатки

93,0 тис. грн.
93,0 тис. грн.
93,0 тис. грн.

Фінансове управління Бережанської міської ради
Зменшити асигнування на:
з них на:
 капітальні трансферти

4.

2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

3.

5,0 тис. грн.

з них на:
 поточні видатки


2.2.

5,0 тис. грн.

100,0тис. грн.
100,0 тис. грн.

КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на спів 100,0 тис. грн.
фінансування інвестиційних проектів»
Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів 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.
Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться
за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році (додаток № 7 до рішення міської ради
від 20.12.2018 року № 1171 „ Про міський бюджет на 2019 рік ”), згідно з додатком №
2.

2019_635_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка
перебуває в оренді ПрАТ «Меркурій» по вул. Тернопільська, 19«а» в м. Бережани за
кадастровим номером 6120410100 04 003 0065 загальною площею 0,44 га на земельні
ділянки з площею 0,2330 га, за кадастровим номером 6120410100 04 003 0086, площею
0,2070 га, за кадастровим номером 6120410100 04 003 0085 та припинити інше речове
право оренди земельної ділянки.
1.1. Новосформовану земельну ділянку площею 0,2070 га за кадастровим номером
6120410100 04 003 0085, по вул. Тернопільська, 19«а» надати в оренду ПрАТ
«Меркурій» умовах попереднього договору до 01.12.2063 року з оплатою 3 %
нормативно грошової оцінки до 01.03.2019 року.
1.1.1. Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
1.2. Новосформовану земельну ділянку площею 0,2330 га за кадастровим номером
6120410100 04 003 0086, по вул. Тернопільська, 19«ж» надати в оренду ПрАТ
«Меркурій» умовах попереднього договору до 01.12.2063 року з оплатою 3 %
нормативно грошової оцінки до 01.03.2019 року.
1.2.1. Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2019_636_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 6120486000 02 001 0685 гр. Чучман Вірі
Іванівні по вул. Зарічна,1 в с. Посухів.
1.1. Передати гр. Чучман Вірі Іванівні, жительці с.Посухів,вул.. Ковпака,32 безоплатно
у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Зарічна,1 в с. Посухів.
1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
1.3. Гр. Чучман Вірі Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2019_637_Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, молоді, культури,
спорту та туризму від 23 липня 2019 року прийняти до уваги.
2.
Виконавчому комітету Бережанської міської ради переглянути пункт 16 рішення №931
від 24.05.2019 року «Про затвердження перспективної мережі розвитку закладів освіти
Бережанської міської територіальної громади на 2019-2020 навчальний рік», в частині
припинення навчального процесу в приміщенні («Рідна школа») по вул. Шевченка, 1,
після представлення адміністрацією школи акту готовності даного приміщення до
нового навчального року.
2019_638_Скасувати пункт 16 рішення Виконавчому комітету Бережанської міської ради №931 від
24.05.2019 року «Про затвердження перспективної мережі розвитку закладів освіти
Бережанської міської територіальної громади на 2019-2020 навчальний рік», в частині
припинення навчального процесу в приміщенні («Рідна школа») по вул. Шевченка, 1.

