
 

2019_796_Підтримати Звернення Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського 

В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприйняття нової 

редакції закону України про особливий статус Донбасу, так званої «формули 

Штайнмаєра». 

2. Направити дане рішення до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України. 

2019_797_Підтримати Звернення Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо продовження до 2025 року мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення. 

2. Направити дане рішення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України. 

2019_798_Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік для передачі до 

спеціального фонду міського бюджету: 

1.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на: 34,46 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 34,46 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  8,1 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами»  

16,554 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми»  

9,806 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 41,2 

тис. грн. за рахунок: 

-  цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади (50110000) 

41,2 тис. грн. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 

75,66 тис. грн. за рахунок: 

- збільшення доходів спеціального фонду в сумі 41,2 тис. грн.; 

- передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) в сумі 34,46 тис. грн., а саме: 

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 41,2 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 41,2 тис. грн. 

 КПКВ 0117691 „ Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” 

41,2 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 34,46 тис. грн. 



 з них на:  

  капітальні видатки 34,46 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  8,1 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  

13,18 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  

13,18 тис. грн. 

4. 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 № 1.  

5. 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. 

6. 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 34,46 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 34,46 тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 34,46 тис. грн. 

2019_799_Продовжити оренду частини приміщення Бережанської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №3 площею 5,5 кв. м. по вул. Садова, 5 в м. Бережани ПП Янківською З.І. на 

термін проведення оцінки комунального майна, у відповідності до ст. 11 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» з метою продовження 

договірних відносин на новий термін 

2. Розмір орендної плати залишити без змін. 

3. Доручити відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради укласти 

додаткову угоду до діючого договору оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади згідно з пунктом 1 цього рішення. 

2019_800_Надати адресну грошову допомогу жителям с. Павлів Курянівської сільської ради 

Бережанського району Тернопільської області, відповідно до додатку 1 (додається). 

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

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

3. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

здійснити виплати передбачені в п. 1 даного рішення. 

2019_801_Нежитлове приміщення бляхарного цеху по вул. Лепких, 9 в м. Бережани, загальною площею 

42,1 кв. м., взяти на баланс міської ради.  

2019_802_Підтвердити факт перебування в комунальній власності Бережанської міської територіальної 

громади наступних об’єктів: 

- гараж 1, 2, 3, бокс, цех-гараж по вул. Лепких, 44 в м. Бережани; 

- житлове приміщення по вул. Рєпіна, 2 м. Бережани. 

2019_803_Затвердити робочий проект будівництва «Капітальний ремонт із впровадженням 

енергозберігаючих технологій із заміною вікон та дверей у Бережанській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 по вул. Садова,5, в м. Бережани 

Тернопільської області» на суму 291 857 (двісті дев’яносто одна тисяча вісімсот 

п’ятдесят сім гривень) гривень. 

2019_804_Внести зміни в Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки, 

яка затверджена рішенням сесії Бережанської міської ради від 25.10.2018 року №1102, а 

саме: Заходи, спрямовані на реалізацію міської програми розвитку малого та 

середнього підприємництва міста Бережани на 2019-2020 роки скасувати та викласти в 

новій редакції (додається).  



Додаток 1 

до Програми 

Заходи, спрямовані на реалізацію міської програми розвитку 

малого і середнього підприємництва міста Бережани на 2019-2020 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Вартість,  

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

I ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЯВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Покращення регуляторного середовища 

1 Розроблення та затвердження плану підготовки 

проектів регуляторних актів на наступний 

календарний рік, оприлюднення його на веб-сторінці 

міської ради  

До 15 

грудня 

щороку 

 

Сектор економіки міської ради, 

юридичний відділ міської ради 

не потребує - 

2. Забезпечення погодження проектів нормативно-

правових актів з питань регулювання 

підприємницької діяльності та відстеження їх 

ефективності 

Постійно Сектор економіки, юридичний відділ 

міської ради 

не потребує - 

3. Перегляд чинних нормативно-правових актів на 

предмет їхньої лояльності до бізнесу, а також їх 

зміни або скасування тих, які реально 

перешкоджають розвитку підприємницької 

діяльності 

Постійно Сектор економіки, юридичний відділ 

міської ради 

не потребує - 

4. Здійснення моніторингу реалізації регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності 

Постійно Сектор економіки, юридичний відділ 

міської рад 

не потребує - 

5. Запровадження електронного документообігу між 

ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних 

послуг. Запровадження системи надання 

електронних послуг для бізнесу 

Постійно Центр надання адміністративних 

послуг міської ради , відділ з питань 

державної реєстрації міської ради  

Міський бюджет, 

кошти міжнародної 

технічної допомоги 

Кошти донорів 

в межах 

кошторисних 

призначень 

6. Участь адміністраторів ЦНАП у навчанні та 

підвищенні кваліфікації 

Постійно Центр надання адміністративних 

послуг міської ради 

не потребує - 

II ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА 

Полегшення та розширення доступу до фінансових ресурсів 
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1. Систематичне інформування про грантові та 

кредитні програми, в тому числі: 

- систематичний моніторинг грантових та 

кредитних програм, спрямованих на розвиток 

бізнесу; 

- оприлюднення інформації про грантові та 

кредитні можливості на веб-ресурсі 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

2. Забезпечення участі суб’єктів підприємництва в 

засіданнях обласних круглих столів, семінарів, 

навчань, тренінгів, майстер-класів, обговорень, 

зустрічей, конкурсів тощо з актуальних питань 

ведення бізнесу 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує  

 

3. Організація тренінгів для представників малого та 

середнього підприємництва з підготовки грантових 

та кредитних заявок 

постійно Бережанська міська рада 

 

Міський бюджет 2019 рік –7,0 

тис. грн. 

2020 рік – 7,0 

тис. грн 

4. Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, 

спрямованої на позиціонування міста як інвестиційно 

- привабливого для малого та середнього 

підприємництва (виготовлення каталогів, буклетів, 

роздаткових матеріалів, флеш-пам'ять, тощо) 

постійно Бережанська міська рада 

 

Міський бюджет 2019 рік - 5,0 

тис. грн. 

2020 рік – 5,0 

тис. грн. 

5. Забезпечення участі делегацій міста у публічних 

виставках, форумах, круглих столах з метою 

сприяння залученню інвестицій в економіку міста 

2019-2020 

роки 

Бережанська міська рада міський бюджет 2019 рік – 5,0 

тис. грн. 

2020 рік – 5,0 

тис. грн. 
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6. Підготовка та участь представників міської ради в 

Міжнародному інвестиційному форумі: видання 

інформаційних бюлетенів, тематичних брошур, 

презентаційних стендів із застосуванням сучасних 

телекомунікаційних технологій, з метою 

безкоштовного розповсюдження серед потенційних 

інвесторів. 

2019-2020 

роки 

Бережанська міська рада Міський бюджет  2019 рік – 10,0 

тис. грн. 

2020 рік – 10,0 

тис. грн. 

7. Залучення безробітних до відкриття власної справи 

шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття 

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти державного 

фонду сприяння 

зайнятості 

в межах 

кошторису 

витрат 

Покращення якості бізнес-процесів на малих та середніх підприємствах 

1. Організація участі представників малого та 

середнього підприємництва у тренінгах з 

менеджменту, маркетингу, планування діяльності у 

сфері управління витратами, податками, 

бухгалтерського обліку тощо. 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

2. Проведення щоквартально засідання ради з питань 

розвитку підприємництва при Бережанській міській 

раді 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

3. Організація участі суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у тренінгах та семінарах з питань 

впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у 

сфері енергозбереження та екологічної безпеки, в 

тому числі моніторинг чинних проектів технічної 

допомоги на предмет залучення коштів та експертів 

для проведення тренінгів  

постійно Бережанська міська рада 

 

кошти міського 

бюджету 

2019 рік – 10 

тис. грн. 

2020 рік – 10 

тис.грн. 

4. Проведення «Днів відкритих дверей» на успішних 

підприємствах міста 

вересень 

2019-2020 

Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

5. Проведення «Дня підприємця» та відзначення в місті 

кращих платників податків серед суб’єктів 

підприємницької діяльності 

вересень 

2019-2020 

Бережанська міська рада 

 

кошти міського 

бюджету 

2019 рік – 5,0 

тис. грн. 

2020 рік –

5,0тис.грн. 
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6. Проведення заходів з метою заохочення підприємців 

брати на практику студентів вищих та професійно-

технічних навчальних закладів 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

Сприяння виходу на нові ринки 

1. Організація участі СПД міста у тренінгах з питань 

виходу малих та середніх підприємств на зовнішні 

ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди 

про асоціацію України з ЄС 

2019-2020 

роки 

Бережанська міська рада 

 

кошти міського 

бюджету 

2019 рік – 5,0 

тис. грн. 

2020 рік – 5,0 

тис.грн. 

2. Інформування суб’єктів господарювання про 

можливості виходу на ринки суміжних галузей 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

Розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців 

1. Проведення ділових зустрічей бізнесу та 

представників органів місцевої влади з метою 

вирішення проблемних питань малого і середнього 

бізнесу. 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

2. Проведення факультативних уроків підприємництва 

в школах  

постійно Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

 

не потребує - 

ІІІ РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Розбудова інфраструктури підтримки мсп в місті 

 

1. 

Проведення семінарів для працівників місцевих 

органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування з питань мобілізації коштів для 

підтримки малого та середнього підприємництва 

2019-2020 

роки 

Бережанська міська рада 

 

Міський бюджет, 

кошти міжнародної 

технічної допомоги 

2019 рік - 5,0 

тис. грн. 

2020 рік – 5,0 

тис. грн. 

 2. Створення банку даних земельних ділянок типу 

Greenfield, Brownfield, вільних виробничих 

приміщень, які можуть бути запропоновані 

потенційним інвесторам (для створення 

індустріальних парків, для промисловості, створення 

вітрогеліо- станцій та іншого)  

2019-2020 

роки 

 

 

Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

http://oms.berezhanymrada.gov.ua/
http://oms.berezhanymrada.gov.ua/


 5 

Cприяння розвитку діалогу між бізнесом і владою 

1. Удосконалення роботи «гарячих ліній», поновлення 

«інтернет-сторінок» як системи зворотного зв’язку 

між місцевою владою та представниками бізнесу в 

процесі удосконалення нормативно-правового поля 

для підприємництва. 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

2. Систематичне оприлюднення органами влади звітів 

та іншої інформації про свою діяльність з розвитку 

малого та середнього підприємництва 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

3. Залучення представників бізнесу до публічного 

обговорення рішень, що стосуються діяльності 

малого та середнього підприємництва і 

перспективних напрямків розвитку міста 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

4. Створення ефективного механізму систематичних 

консультацій представників бізнесу та влади 

(щоквартальні тематичні та секторальні обговорення 

у форматі «круглий стіл», на яких дискутуються 

гострі питання діяльності малого та середнього 

підприємництва) 

протягом 

2019-2020 

років 

Бережанська міська рада 

 

міський бюджет 2019 рік – 1,0 

тис. грн. 

2020 рік – 1,0 

тис. грн. 

5. Удосконалення практики реагування на рекомендації 

громадських слухань різного рівня, пов’язаних з 

розвитком малого і середнього бізнесу та 

перспективними напрямками розвитку міста 

постійно Сектор економіки міської ради 

 

не потребує - 

Активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності 

1. 

Проведення семінарів, тренінгів на навчальних 

курсів для жінок, які планують розпочати свою 

справу 

2019-2020 

роки 

Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти державного 

фонду сприяння 

зайнятості 

 

в межах 

кошторису 

витрат 

2. Сприяти створенню елементів інфраструктури 

малого та середнього підприємництва, у тому числі 

на базі навчальних закладів міста  

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти державного 

фонду сприяння 

зайнятості 

в межах 

кошторису 

витрат 
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3. Поширення інформації про успішну практику 

молодіжного підприємництва 

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти державного 

фонду сприяння 

зайнятості 

в межах 

кошторису 

витрат 

4. Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих 

на виховання ділових якостей у школярів, молоді, 

безробітних 

2019-2020 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

міської ради,Бережанська районна 

філія Тернопільського обласного 

центру зайнятості, Бережанська 

міська рада 

Міський бюджет 2019 рік – 5 

тис. грн. 

2020 рік – 5 

тис. грн. 

5. Направлення на професійне навчання та підвищення 

кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого 

працевлаштування в підприємницьких структурах 

2019-2020 

роки 

Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

не потребує - 

6. Залучення безробітних до відкриття власної справи 

шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття 

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти державного 

фонду сприяння 

зайнятості 

в межах 

кошторису 

витрат 

7. Модернізація навчальних програм та спеціальностей, 

у відокремленому підрозділі Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України “Бережанський агротехнічний інститут” на 

предмет їх відповідності потребам бізнесу 

постійно відокремлений підрозділ 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України “Бережанський 

агротехнічний інститут” 

кошти навчального 

закладу 

в межах 

кошторису 

витрат 

8. Сприяння в підготовці спеціалістів, робітників для 

роботи в умовах ринкової економіки 

 

2019-2020 

роки 

відокремлений підрозділ 

Національно-го університету 

біоресурсів і природо-користування 

України “Бережанський 

агротехнічний інститут” 

кошти навчального 

закладу 

в межах 

кошторису 

витрат 

  



2019_805-807_Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок для ведення 

садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць Козацька, 8-го Березня) на 

території Бережанської міської ради. 

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

погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ у Бережанському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області при виготовлені 

проектів землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту 

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

інших ліній комунікацій). 

2. Рекомендувати Відділу у Бережанському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області при розподілі земельних ділянок в урочищі 

«Жорнисько» дотримуватись наступних критеріїв: 

3.1. Першочергове надання земельних ділянок проводиться мешканцям Бережанської 

міської територіальної громади; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання заяви 

учасниками АТО на погодження виділення відповідних земельних ділянок. 

Список 

 громадян м. Бережани, яким погоджено надання  

 земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 

Контактний 

телефон 

1. __________________ __________________ __________ 

2 __________________ __________________ __________ 

3. __________________ __________________ __________ 

2019_808_Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. Тернопіль, вул. 

Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 1,2863 га. для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по 

вул. Шевченка, 146 в м. Бережани . 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2019_809_Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. Тернопіль, вул. 

Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 0,9215 га. для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по 

вул. Шевченка в м. Бережани . 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2019_810_Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. Тернопіль, вул. 

Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 0,0463 га. для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по 

вул. Вільховецька в м. Бережани . 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2019_811_Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. Тернопіль, вул. 

Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 0,3160 га. для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по 

вул. Зарічна в м. Бережани . 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2019_812_Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Біля ратуші» м. Бережани, пл. 

Ринок, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
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ділянки площею 191 кв. м. для обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по пл. Ринок, 2 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2019_813_Погодити ТзОВ «Галицька будівельна компанія» надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 58,49 

га за межею населеного пункту. 

2019_814_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 792 від 21 грудня 2017 року п. 3 скасувати та 

викласти в такій редакції: 

«3. Погодити ТОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік» надання дозволу на 

розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7220 га зі зміною цільового призначення із земель 

сільськогосподарського призначення у землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення для облаштування складу готової 

продукції за межами населеного пункту.» 

2019_815_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

за кадастровим номером 6120410100 04 020 0531, площею 12 кв. м., наданої в оренду 

для обслуговування автогаражу в двох рівнях №5 та №6 по вул. Червона, 27«а» в м. 

Бережани та подальшого викупу гр. Підвисоцькою Галиною Євгенівною, жителькою м. 

Бережани, вул. __________ та гр. Дуда Оксаною Григорівною, жителькою м. Бережани, 

вул. __________ із внесенням користувачами попередньої оплати – авансу в розмірі 

20% визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

2019_816_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

за кадастровим номером 6120410100 04 013 0093, площею 424 кв. м., наданої в оренду 

для обслуговування нежитлового приміщення по вул. Привокзальна, 1 в м. Бережани та 

подальшого викупу гр. Сівка Лідією Йосипівною, жителькою м. Бережани, вул. 

__________ із внесенням користувачами попередньої оплати – авансу в розмірі 20% 

визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

2019_817_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Лотоцькій Оксані Леонідівні, жительці м. 

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

городництва в м. Бережани в урочищі «Біля картоплесховища». 

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_818_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Кучеру Ігорю Романовичу, жителю м. 

Бережани, вул. __________ оренду земельної ділянки площею 870 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_819_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Бурда Лідії Корнелівні, жительці м. Бережани, 

вул. __________ оренду земельної ділянки площею 2000 кв. м. для ведення городництва 

в м. Бережани по вул. Тернопільська. 

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_820_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Типу Ярославу Олексійовичу, жителю м. 

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

городництва в м. Бережани по вул. Залісся. 
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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_821_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Гарапюк Марії Антонівні, жительці м. 

Бережани, вул. __________ оренду земельної ділянки площею 161 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_822_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Гузій Софії Василівні, жительці м. Бережани, 

вул. __________ оренду земельної ділянки площею 300 кв. м. для ведення городництва 

в м. Бережани по вул. Репіна. 

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_823_Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Чорноус Надії Григорівні, жительці м. Бережани, вул. 

__________ в оренду земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення городництва в 

с. Рай в урочищі «Біля картоплесховища». 

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_824_Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Кузіву Михайлу Григоровичу, жителю м. Бережани, 

вул. __________ в оренду земельної ділянки площею 218 кв. м. для ведення 

городництва по вул. Депутатська в м. Бережани. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_825_Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Монташевичу Володимиру Петровичу, жителю м. 

Бережани, вул. __________ в оренду земельної ділянки площею 500 кв. м. для ведення 

городництва по вул. Шепети в с. Лісники. 

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_826_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Лемик Оксані Ігорівні, жительці м. Бережани, 

вул. __________ оренду земельної ділянки площею 600 кв. м. для ведення городництва 

в м. Бережани по вул. Хатки. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_827_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Маланію Ігор Теодозійовичу, жителю м. 

Бережани, вул. __________ оренду земельної ділянки площею 500 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Комарова. 

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

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

земельної ділянки. 

2019_828_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Сінькевич Валентині Володимирівні, жительці 

м. Львів, вул. __________ оренду земельної ділянки площею 22 кв. м. для встановлення 

підпірної стінки в м. Бережани вул. Стефаника, 9. 

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_829_Продовжити терміном до 01.10.2020 року гр. Кучеру Ігорю Романовичу, жителю м. 

Бережани, вул. __________ оренду земельної ділянки площею 870 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_830_Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Кушко Марії Степанівні, жительці м. Бережани, вул. 

__________ в оренду земельної ділянки площею 314 кв. м. для ведення городництва по 

вул. Львівська в м. Бережани. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_831_Надати гр. Стефаніву Андрію Орестовичу, 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 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 01.05.2020 року. 

2019_832_Надати гр. Хрущ Софії 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 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. 8-го Березня, 54 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_833_Надати гр. Дяковській Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. __________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Стефаника, 49 в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_834_Надати гр. Дяковській Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. __________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 3500 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_835_Надати гр. Михайлишин Анні Михайлівні, жительці м. Львів, вул. __________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 627 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Цегельна, 12 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 
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2019_836_Продовжити терміном до 01.05.2020 року термін дії п. 18 рішення сесії міської ради № 744 

від 26 жовтня 2017 року щодо надання гр. Мандзій Олександрі Ростиславівні дозволу 

на складання технічної документації із землеустрою для встановлення меж земельної 

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

площею 175 кв. м. для ведення садівництва по вул. Січових Стрільців в м. Бережани. 

2019_837_Надати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. __________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2872 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_838_Надати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. __________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1064 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_839_Надати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. __________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1441 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_840_Надати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. __________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 

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

та споруд по вул. Польова, 34«а» в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_841_Надати гр. Липному Василю Михайловичу, 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 807 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Мечнікова, 47 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_842_Надати гр. Кучеру Ігорю Романовичу, 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 870 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_843_Надати гр. Горбовому Андрію Романовичу, жителю м. Бережани, вул. __________ та гр. 

Стрілець Ірині Романівні, жительці м. Бережани, вул. __________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 472 кв. 

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

споруд по вул.Браїлка,2 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_844_Надати гр. Крушельницькому Оресту 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 614 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Коперніка, 4 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_845_Надати ТзОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік» дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 6,2 га згідно Державного акту на 

право постійного користування ТР №16 від 09.12.1994 року 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_846_Надати гр. Турчину Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. __________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 877 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Грушевського, 15 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_847_Надати гр. Мороз Марії Ільківні, жительці м. Бережани, вул. __________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 

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

та споруд по вул. Рогатинська, 78 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_848_Надати гр. Мороз Марії Ільківні, 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 911 кв. 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_849_Надати терміном до 01.10.2024 року Петрушевському Олегу Володимировичу, жителю с. 

Лісники, вул. __________ в сервітутне користування умовну частку земельної ділянки 

площею 16,20 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення по пл. Ринок, 15 в м. 

Бережани. 

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

ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору 

сервітутного користування і її реєстрації до 20.11.2019 року. 

2019_850_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 609 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 017 0439 гр. Кузьмович 

Оксані Володимирівні та гр. Кузьмович Ангеліні Павлівні по вул. Л.Українки,10 в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Кузьмович Оксані Володимирівні та гр. Кузьмович Ангеліні 

Павлівні, жителям м. Бережани, вул. __________ безоплатно у спільну власність 

земельну ділянку площею 609 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Л.Українки, 10 в м. 

Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кузьмович Оксані Володимирівні та гр. Кузьмович Ангеліні Павлівні 

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

Земельного кодексу України. 

2019_851_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 29 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №97 за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100 04 013 0255 гр. Гурей Ярославу Станіславовичу по вул. О. 

Кобилянської, 60 в м. Бережани. 

1. Передати в оренду терміном до 01.10.2024 року гр. Гурей Ярославу 

Станіславовичу жителю м. Бережани, вул. __________ земельну ділянку площею 
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609 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 97 по вул. О. 

Кобилянської, 60 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

2019_852_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1,7597 га м. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

виробництва за кадастровим номером 6120486000 01 001 0053 гр. Венгер Любов 

Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Венгер Любов Іванівні, жительці м. Тернопіль, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,7597 га м. для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Венгер Любов Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_853_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 582 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 005 0604 гр. Савич 

Наталії Василівні по вул. Стефаника, 1 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Савич Наталії Василівні, жительці м. Бережани, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 582 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Стефаника, 1 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Савич Наталії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_854_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 661 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 0510 гр. Рудик Емілії 

Андріївні по вул. Шептицького, 9 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Рудик Емілії Андріївні, жительці м. Бережани, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 661 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Шептицького, 9 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Рудик Емілії Андріївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_855_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 594 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 0516 гр. Сорока 

Марії Йосифівні по вул. Тиха, 32 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Сорока Марії Йосифівні, жительці м. Бережани, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 594 кв. м. для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Тиха, 32 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Сорока Марії Йосифівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_856_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 04 007 0443 гр. Чорноус 

Надії Іванівні по вул. 8-го Березня, 84«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Чорноус Надії Іванівні, 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, 84«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Чорноус Надії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_857_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 106 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

04 007 0444 гр. Чорноус Надії Іванівні по вул. 8-го Березня в м. Бережани. 

1. Передати гр. Чорноус Надії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 106 кв. м. для індивідуального 

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

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Чорноус Надії Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_858_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 740 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 0445 гр. Джумаку 

Ігорю Євгеновичу по вул. Рогатинська, 92«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Джумаку Ігорю Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 740 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Рогатинська, 92«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Джумаку Ігорю Євгеновичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_859_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 950 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 005 0607 гр. Пасічник 

Ірині Олегівні, гр. Пудельському Володимиру Івановичу, гр. Пудельському Олегу 

Володимировичу, гр. Пудельському Руслану Володимировичу по вул. Тернопільська, 

5«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Пасічник Ірині Олегівні, жительці м. Бережани, вул. __________ та 

гр. Пудельському Володимиру Івановичу, гр. Пудельському Олегу 



 9 

Володимировичу, гр. Пудельському Руслану Володимировичу, жителям м. 

Бережани, вул. __________ безоплатно у спільну власність земельну ділянку 

площею 950 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська, 5«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Пудельському Володимиру Івановичу, гр. Пудельському Олегу 

Володимировичу, гр. Пудельському Руслану Володимировичу, гр. Пасічник Ірині 

Олегівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_860_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 773 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 008 0433 гр. Сапсай 

Галині Леонідівні, гр. Мехрзі – Федуна Ользі Леонідівні, гр. Федуна Вірі Василівні, гр. 

Киричук Парасковії Андріївні по вул. Мечнікова, 5 в м. Бережани. 

1.  Надати в оренду терміном до 01.10.2024 року гр. Сапсай Галині Леонідівні, 

жительці м. Київ, вул. __________ , гр. Мехрзі – Федуна Ользі Леонідівні, 

жительці м. Полтава, вул. __________, гр. Федуна Вірі Василівні, жительці м. 

Бережани, вул. __________ , гр. Киричук Парасковії Андріївні, жительці м. 

Карлівка, пр. __________, земельну ділянку площею 773 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Мечнікова, 5 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

2019_861_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

громадських та релігійних організацій за рахунок земель житлової та громадської 

забудови за кадастровим номером 6120410100 02 002 0474 , релігійні організації 

«Парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Лісники Бережанського району 

Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви» по вул. 

Мічуріна, 63«а» в с. Лісники. 

1. Передати релігійній організації «Парафіїя Різдва Пресвятої Богородиці с. Лісники 

Бережанського району Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-

Католицької Церкви» в постійне користування земельну ділянку площею 2000 кв. 

м. для будівництва та обслуговування громадських та релігійних організацій по 

вул. Мічуріна, 63«а» в с. Лісники. 

2. Зареєструвати право постійного користування на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2019_862_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 741 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 004 0214 гр. Венгрин 

Петру Івановичу по вул. Гайова, 19«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Венгрин Петру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 741 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Гайова, 19«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
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3. Гр. Венгрин Петру Івановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_863_Затвердити акт комісії Бережанської міської ради про погодження межових знаків від 24 

вересня 2019 року щодо встановлення меж земельної ділянки ОСББ «Біля Ратуші» для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

2019_864_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Васьківу Любомиру 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 1000 

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

та споруд по вул. Львівська,13 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. Васьківу Любомиру Михайловичу, жителю м. Бережани, 

вул. __________ земельну ділянку площею1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Львівська, 13 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.01. – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

кадастровий номер 6120410100 04 004 0215, 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_865_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Васьківу Любомиру 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 100 кв. 

м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Львівська, 13«г» 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. Васьківу Любомиру Михайловичу, жителю м. Бережани, 

вул. __________ земельну ділянку площею 100 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Львівська, 13«г» в м. Бережани (код по 

КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100 04 004 0216, 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_866_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Васьківу Любомиру 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 1200 

кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Львівська 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. Васьківу Любомиру Михайловичу, жителю м. Бережани, 

вул. __________ земельну ділянку площею1200 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Львівська в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05. – для 

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 004 0210, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2019_867_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. Васьківу Любомиру 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 370 кв. 
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м. для індивідуального садівництва по вул. Львівська в м. Бережани із земель міста не 

наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2. Надати в оренду терміном до 01.10.2024 року гр. Васьківу Любомиру 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельну ділянку площею 

370 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Львівська в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100 04 004 0213, землі сільськогосподарського призначення ), із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

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

земельної ділянки. 

4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2019_868_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Пришляку Богдану 

Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 

кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №27 по вул. Тепла, 25 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. Пришляку Богдану Олександровичу , жителю м. Бережани, 

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

обслуговування автогаражу №27 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100 04 004 0215, 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_869_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Левицькому Ярославу 

Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу №17 по вул. Тепла, 25 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. Левицькому Ярославу Ігоровичу, жителю м. Бережани, 

вул__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу №17 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0426, 

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_870_Продовжити терміном до 01.10.2024 року гр. Болюху Івану Михайловичу, жителю с. 

__________, Бережанського району право оренди земельної ділянки площею 544 кв. м, 

за кадастровим номером 6120410100 04 011 0087, для обслуговування будівлі магазину 

кафе «Трембіта» по вул. Червона, 18 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2019_871_Продовжити терміном до 01.10.2024 року гр. Халупі Богдану Ярославовичу, жителю м. 

Бережани, вул. __________ право оренди земельної ділянки площею 147 кв. м., за 

кадастровим номером 6120410100 04 011 0129 для обслуговування будівлі електроцеху 

по вул. Шевченка, 55«Б»/2 в м. Бережани. 



 12 

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

земельної ділянки. 

2019_872_Продовжити терміном до 01.10.2024 року гр. Матичак Марії Степанівні, жительці м. 

Тернопіль, вул. __________ право оренди земельної ділянки площею 87 кв. м, за 

кадастровим номером 6120410100 04 011 0128 для обслуговування будівлі складу – 

магазину по вул. Шевченка, 55«Б»/1 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2019_873_Продовжити терміном до 01.10.2024 року гр. Мужанові Уляні Михайлівні, жительці м. 

Бережани, вул. __________ право оренди земельної ділянки площею 520 кв. м, за 

кадастровим номером 6120410100 04 011 0209 для обслуговування нежитлового 

приміщення – піднавісу для ремонту по вул. Шевченка, 55«з»/11 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2019_874_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Велігоша Володимиру 

Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 

кв. м. для будівництва індивідуального автогаража №10 по вул. Тепла, 25 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. Велігоша Володимиру Олександровичу жителю м. 

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

індивідуального автогаража №10 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0612, 

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_875_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Цинайко Богдану 

Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. 

м. для будівництва індивідуального автогаража №14 по вул. Тепла, 25 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. Цинайко Богдану Миколайовичу, жителю м. Бережани, 

вул. __________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва 

індивідуального автогаража №14 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0616, 

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_876_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Морозу Богдану 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. 

м. для будівництва індивідуального автогаража №13 по вул. Тепла, 25 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. Морозу Богдану Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва індивідуального 

автогаража №13 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0615, землі 
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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_877_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кузіву Юрію Івановичу, 

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

будівництва індивідуального автогаража №12 по вул. Тепла, 25 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. Кузіву Юрію Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва індивідуального 

автогаража №12 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0613, 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_878_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Лютому Олегу Остаповичу, 

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

будівництва індивідуального автогаража №11 по вул. Тепла, 25 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. Лютому Олегу Остаповичу, жителю м. Бережани, вул. 

__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва індивідуального 

автогаража №11 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0611, 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_879_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сімка Людмилі Миколаївні, 

жительці м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва індивідуального автогаража №5 по вул. Тепла, 25 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. Сімка Людмилі Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. 

__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва індивідуального 

автогаража №5 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0610, 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_880_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кагамлицькому Володимиру 

Корнелійовичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. 

м. для будівництва індивідуального автогаража №32 по вул. Тепла, 25 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. 
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2. Надати у власність гр. Кагамлицькому Володимиру Корнелійовичу, жителю м. 

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

індивідуального автогаража № 32 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0617, 

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_881_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Лаврів Руслані Михайлівні, 

жительці м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва індивідуального автогаража № 4 по вул. Тепла, 25 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. Лаврів Руслані Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва індивідуального 

автогаража № 32 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0617, 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_882_Припинити право оренди земельної ділянки площею 1000 кв. м. наданої для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Замость, 6«г»/1 в м. Бережани, 

кадастровий номер 6120410100 04 001 0232 наданої гр. Здирко Івану Михайловичу 

зв’язку із відчуженням будівлі та добровільною відмовою. 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 14.12.2018 року та зняти з 

реєстрації. 

2019_883_Надати гр. Шваглі Андрію Івановичу, жителю м. Бережани, вул. __________ в оренду 

терміном до 01.10.2024 року земельну ділянку площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства, за кадастровим номером 6120410100 04 001 0232 по вул. 

Замость, 6 «г»/1 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_884_Продовжити терміном до 011.9.2020 року гр. Соляру Ростиславу Володимировичу, жителю м. 

Бережани вул. __________ оренду земельної ділянки площею 15 кв. м., за кадастровим 

номером 6120410100 04 007 0320, для обслуговування торгового кіоску по вул. 

Рогатинська 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_885_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Пазуха Миколі Васильовичу 

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

будівництва та обслуговування автогаражу №28 по вул. Тепла, 25 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. гр. Пазуха Миколі Васильовичу жителю м. Бережани, вул. 

__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 
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обслуговування автогаражу №28 по вул. Тепла, 25 (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0619, 

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_886_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Запотічному Любомиру 

Тарасовичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу №22 по вул. Тепла, 25 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. Запотічному Любомиру Тарасовичу, жителю м. Бережани, 

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

обслуговування автогаражу №22 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100 04 011 0620, 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_887_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Чвартацькому Андрію 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 24 кв. 

м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 16 по вул. Тепла, 25 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. Чвартацькому Андрію Васильовичу, жителю м. Бережани, 

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

обслуговування автогаражу № 16 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100 04 011 0614, 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_888_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кічка Романа Михайловича, 

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

будівництва та обслуговування автогаражу № 21 по вул. Тепла, 25 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. Кічка Романа Михайловича, жителю м. Бережани, вул. 

__________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 21 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100 04 011 0614, 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_889_Звільнити в 50% розмірі, з 04.11.2019 року до 31.12.2019 року гр. Кирик Надію Андріївну, 

жительку м. Бережани, вул. __________, від плати за харчування її сина __________ 

року народження в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3.  
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2019_890_Звільнити в 50% розмірі, з 04.11.2019 року до 31.12.2019 року, гр. Юськів Надію Іванівну, 

жительку м. Бережани, с__________, від плати за харчування її дочки __________ року 

народження, в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. 

2019_891_Звільнити в 100% розмірі, з 04.11.2019 року до 31.12.2019 року, гр. Місик Наталію 

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

__________ року народження, в Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. 

2019_892_Відмовити у звільнені від батьківської плати за відвідування її дочки __________ року 

народження, дошкільного навчального закладу «Ромашка» гр. Тимків Ольгу Ігорівну, 

жительці с. __________, Бережанського району, Тернопільської області, __________, у 

зв’язку з відсутністю на це вагомих підстав.  

2019_893_Відмовити Головному управління Держгеокадастру у Тернопільській області у погодженні 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га за межею населеного пункту гр. Багрію 

Богдану Ігоровичу, жителю м. Тернопіль, вул. __________ у зв’язку з тим, що сесією 

Посухівської сільської ради вже прийнято рішення про погодження надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою на дану земельну ділянку. 

2019_894_Відмовити гр. Макарову Петру Ігоровичу, жителю м. Бережани, пл.. __________ у 

погодженні надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га за межею населеного пункту у 

зв’язку з тим, що сесією Посухівської сільської ради вже прийнято рішення про 

погодження надання дозволу на розробку проекту землеустрою на дану земельну 

ділянку. 

2019_895_Передати основний засіб, що належать Бережанській міській територіальній громаді, станом 

на 28 жовтня 2019 року, розкидач дорожньої суміші – балансовою вартістю 19000,00 

грн. в оперативне управління Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар»: 

2. Доручити начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 

головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. здійснити передачу вище вказаного 

майна. 

2019_896_Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки площею 235 

кв. м. за кадастровим номером 6120410100:04:010:0271, в м. Бережани по вул. 

Шевченка, 12 зі зміною цільового призначення із земель - для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування на 

цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти – 

для обслуговування приміщення Бережанської державної школи мистецтв, в м. 

Бережани по вул. Шевченка, 12 

1.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2019_897_Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок для ведення 

садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць Козацька, 8-го Березня) на 

території Бережанської міської ради. 

Список 

 громадян м. Бережани, яким погоджено надання  

 земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 

Контактний 

телефон 

4. __________ __________ __________ 

2019_898_Внести зміни в істотні умови договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які розташовані за межами населених пунктів на території Бережанської 

міської територіальної громади за кадастровими номерами 6120410100:01:001:0658, 

площею 24,0298 га, 6120410100:01:001:0659, площею 23 га, 6120410100:01:001:0660 

площею 47,4395 га, 6120410100:01:001:0661, площею 43,8447 га, які передані з 
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державної власності у комунальну власність на підставі наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області від 18.06.2019 року № 19-1969/14-19-СГ 

укладені 03.11.2011 року під реєстраційними номерами 223,224,225,226 наступного 

змісту: 

1.1. Розмір орендної плати збільшити з 3% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки до 6 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки; 

1.2. Термін оренди земельної ділянки за кадастровим номером 

6120410100:01:001:0661 площею 43.8447 га зменшити з «3 років » до «1 року». 

2. ПАП «Велес» укласти додаткові угоди до договорів оренди землі з урахуванням п. 1 

даного рішення та провести їх державну реєстрацію 

2019_899_Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на виготовлення детального 

плану території, земельної ділянки площею 4,1698 га щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з 03.07 - для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на Секцію J 11-го розділу згідно коду ВЦПЗ на 11.03 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Золочівська в м. Бережани, 

Тернопільської області. 

2019_900_Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради № 1448 від 26 вересня 2019 року 

«Про затвердження робочого проекту об’єкта будівництва», а саме пункт 1 скасувати та 

викласти в такій редакції: 

«1. Затвердити робочий проект будівництва «Реконструкція вуличного освітлення в с. 

Посухів КТП-26 Бережанського району Тернопільської області» на суму 293 

095,00 (двісті дев’яносто три тисячі дев’яносто п’ять) гривень. 

1.1. Передати робочий проект будівництва «Реконструкція вуличного освітлення 

в с. Посухів КТП-26 Бережанського району Тернопільської області» на 

баланс Бережанського міського комунального підприємства «Господар»». 

2019_901_Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року:  

- дохідної частини міського бюджету в сумі 77675326,23 грн. (сімдесят сім 

мільйонів шістсот сімдесят п’ять тисяч триста двадцять шість гривень 23 коп.), в 

тому числі: 

загального фонду – у сумі 75843419,8 грн. (сімдесят п’ять мільйонів вісімсот 

сорок три тисячі чотириста дев’ятнадцять гривень 80 коп.) 

спеціального фонду – у сумі 1831906,43 грн. (один мільйон вісімсот тридцять 

одна тисяча дев’ятсот шість гривень 43 коп.)  

- видаткової частини міського бюджету в сумі 69760461,17 грн. (шістдесят дев’ять 

мільйонів сімсот шістдесят тисяч чотириста шістдесят одна гривня 17 коп.), в 

тому числі: 

загального фонду – у сумі 67669204,39 грн. (шістдесят сім мільйонів шістсот 

шістдесят дев’ять тисяч двісті чотири гривні 39 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 2091256,78 грн. (два мільйони дев’яносто одна 

тисяча двісті п’ятдесят шість гривень 78 коп.). (Додаток до звіту додається) 



  
Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року 

 
Доходи 

       

тис.грн. 

      Загальний фонд Спеціальний фонд 

  ККД 

Назва 

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Фактичні 

надходження 

за вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Фактичні 

надходження 

за вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

    1 4 5 8 16 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  10000000 Податкові надходження  54 657,7   42 197,2   43 826,4   103,9   10,0   8,0   7,9   98,7  

  11010000 

Податок та збір на доходи фізичних  

осіб   35 537,0   27 110,0   28 048,4   103,5          

  11020000 Податок на прибуток підприємств  10,0   10,0   2,9   29,0          

  13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших природних ресурсів  539,0   533,0   800,9   150,2          

  14000000 

Внутрішні податки на товари та  

послуги  5 357,0   4 077,0   4 365,4   107,1          

  18000000 Місцеві податки  13 214,7   10 467,2   10 608,8   101,4          

  19000000 Інші податки та збори  -   -   -    10,0 8,0 7,9  98,7  

  20000000 Неподаткові надходження  3 403,9   2 748,6   1 971,1   71,7  1416,4 1137,3 835,3  73,4  

  25000000 в т.ч. власні надходження         1116,4 837,3 815,9  97,4  

  30000000 Доходи від операцій з капіталом  -   -   -    1900,0 1850,0 743,1  40,2  

  40000000 Офіційні трансферти  37 011,9   28 126,3   30 045,9   106,8  200,0 200,0 200,0  100,0  

  50000000 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 45,6   
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    Всього без врахування трансфертів  58 061,6   44 945,8   45 797,6   101,9   3 326,4   2 995,3   1 631,9   54,5  

    Всього по доходах  95 073,5   73 072,0   75 843,4   103,8   3 526,4   3 195,3   1 831,9   57,3  

    Видатки 

      Загальний фонд Спеціальний фонд 

КВК  КФК Назва 

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Касові 

видатки за 

вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

План на рік 

з 

урахуванням 

змін 

План на 

вказаний 

період з 

урахуванням 

змін 

Касові 

видатки за 

вказаний 

період 

% 

виконання 

на 

вказаний 

період  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01   Міська рада  24 007,9   18 895,9   17 141,5   90,7   3 510,7   3 321,6   289,1  8,7 

    в тому числі:                 

    заробітна плата з нарахуваннями на неї   11 811,0   8 782,0   8 249,8   93,9       23,4    

    енергоносії  335,0   215,7   166,0   77,0          

    з них :                 

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  11 493,0   8 671,0   8 091,8   93,3   27,6   27,6   34,2  123,9 

    в тому числі:                 

    
заробітна плата з нарахуваннями на неї   10 126,0   7 514,0   7 140,4   95,0          

    енергоносії  300,0   195,2   152,7   78,2          
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01 3104 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю 
 1 710,0   1 290,0   1 113,7   86,3  10,0 7,5 4,8  63,6  

01 3112 
Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту  20,0   13,0   6,2   47,7          

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   37,0   23,4   63,1  0,0 0,0 23,4  -  

01 3242 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення  693,3   593,3   415,2   70,0          

01 6013 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства  189,8   189,8   189,8   100,0  1345,0 1345,0 0,0   

01 6017 

Інша діяльність, пов`язана з 

експлуатацією об`єктів житлово-

комунального господарства  526,2   526,2   526,2   100,0          

01 6030 
Організація благоустрою населених 

пунктів  6 431,1   5 081,1   4 309,9   84,8  140,0 140,0 133,5 95,4 

01 7130 Здійснення заходів із землеустрою         39,0 39,0 22,7 58,1 

01 7310 
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства                 

01 7350 

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)         19,1 19,1 19,1 100,0 

01 7362 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури 

об`єднаних територіальних громад         615,0 560,4 16,5 2,9 
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01 7363 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій         130,0 0,0 0,0   

01 7461 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету  2 790,0   2 390,0   2 360,8   98,8  1010,0 1010,0 0,0  -  

01 7650 
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї         35,4 35,4 13,5  38,0  

01 7660 

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів         129,6 129,6 21,6  16,7  

01 7670 
Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання 
        0,0 0,0 0,0  -  

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  9,5   9,5   9,5   99,5          

01 8330 
Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів          10,0 8,0 0,0  -  

06   Відділ освіти, молоді та спорту  58 666,2   44 577,1   41 659,4   93,5  3098,5 2555,3 828,5 32,4 

    в тому числі:                 

    заробітна плата з нарахуваннями на неї   49 774,0   42 265,1   35 672,7   84,4          

    енергоносії  5 432,6   4 204,6   3 538,9   84,2          
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06 0160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах  943,9   690,5   666,1   96,5          

06 1010 Надання дошкільної освіти 
 12 517,0   9 727,5   9 434,5   97,0  900,0 675,0 459,4 68,1 

06 1020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами  36 633,3   27 705,6   25 981,9   93,8  494,2 490,0 253,5 51,7 

06 1090 

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми   2 384,0   1 758,3   1 643,2   93,5          

06 1150 
Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів   976,4   738,7   680,6   92,1          

06 1161 
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти  2 153,1   1 681,0   1 637,5   97,4   -  - 10,5   

06 1162 Інші програми та заходи у сфері освіти  7,4   5,6   3,8   67,8          

06 1170 
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів  1 236,5   843,6   280,5   33,3   -  - 7,0   

06 3131 

Здійснення заходів та реалізація проектів 

на виконання Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» 50,0   37,3   33,2   89,1          

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   150,0   149,9   100,0          

06 5011 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту  30,0   30,0   29,4   98,0          
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06 5012 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту  30,0   22,0   20,0   90,9          

06 5031 

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл  1 554,6   1 186,9   1 098,6   92,6  61,0 61,0 63,3 103,7 

06 7325 
Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту         186,1 186,1 0,0   

06 7362 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури 

об`єднаних територіальних громад         242,1 14,2 0,0   

06 7363 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій         1215,0 1129,0 34,7 3,1 

10   Відділ культури, туризму та релігій  8 416,4   6 454,6   5 999,2   92,9  239,4 142,1 168,6 118,7 

    в тому числі:                 

    заробітна плата з нарахуваннями на неї   7 385,4   5 628,6   5 485,6   97,5  135,0 101,3 79,7 78,7 

    енергоносії  435,5   277,3   211,7   76,3          

10 0160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах  590,0   440,5   403,8   91,7          

10 1100 

Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)  4 525,0   3 485,1   3 340,7   95,9  185,0 138,8 131,0 94,4 

10 4030 Забезпечення діяльності бібліотек 
 1 140,0   877,2   825,8   94,1  50,9 0,7 35,4 5238,2 

10 4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 
 610,0   459,6   378,0   82,2  2,0 1,5     
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10 4060 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів  901,4   633,1   525,1   82,9  1,5 1,1 2,2 195,1 

10 4081 
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва   480,0   389,1   359,8   92,5          

10 4082 
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

 170,0   170,0   166,0   97,6          

    Фінансове управління  3 337,3   2 997,3   2 869,2   95,7   805,1   805,1   805,1   100,0  

    з них :                 

37 0160 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах  1 540,0   1 200,0   1 112,3   92,7          

    в тому числі:                 

    заробітна плата з нарахуваннями на неї   1 477,0   1 151,0   1 087,0   94,4          

    енергоносії  22,0   17,2   10,6   61,6          

37 8700 Резервний фонд 20,0   20,0   -   -          

37 9750 
Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів 1 000,0   1 000,0   1 000,0   100,0  120,0 120,0  120,0   100,0  

37 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету   592,3   592,3   571,9   96,6  685,1 685,1 685,1  100,0  

37 9800 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів  185,0   185,0   185,0   100,0          

    Всього по видатках  94 427,8   72 924,8   67 669,2   92,8   7 653,6   6 824,0   2 091,3   30,6  

  
Секретар міської ради  

    
 Петро ГОНЧАР  

   



2019_902_Затвердити програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 

Бережанської міської ради Тернопільської області на 2020-2022 роки (додається). 

Затверджено 

рішенням Бережанської міської ради  

від ___.________ 201__ року № ______ 

 

ПРОГРАМА 

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанської 

міської ради Тернопільської області 

на 2020-2022 роки 

 

1. Паспорт програми із внесеними змінами 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Бережанський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 

2014 р. № 385 “Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року” 

3. Розробник програми Бережанський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 

4. Співрозробники програми Виконком Бережанської міської ради  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Бережанський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 

6. Учасники програми Бережанська міська рада, Бережанський відділ 

поліції Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області, житлово-комунальні 

підприємства та спілки власників багатоповерхових 

будинків 

7. Термін реалізації програми 2020, 2021, 2022 роки 

7.1. Етапи виконання програми Поетапно – 2020, 2021, 2022 роки  

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, 

всього, 

у тому числі: 

600 000 гривень 

9.1. коштів міського бюджету 600 000 гривень 

9.2. коштів інших джерел - 

 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма 

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі 

– Закон), відповідно до якого є створено новий орган, здатний надати якісний правоохоронний 

сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію 

його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року №730 створено 

територіальний орган Національної поліції України – Головне управління Національної 

поліції в Тернопільській області.  

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є 

недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни 
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щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу. 

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно направити на вирішення 

двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських 

послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.  

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із 

здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для 

підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки 

правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню міста, відчуття громадянами 

власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття 

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

поліції. 

 

3. Мета і завдання програми 

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення 

щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки 

громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування 

та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню 

правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.  

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і 

профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, 

що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб шляхом фінансування з міського бюджету окремих напрямів і заходів, які 

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

 

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

фінансування; строки та етапи виконання програми 

4.1. Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи 

поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних 

завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення 

якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної 

та ресурсної бази цієї роботи.  

4.2. Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених 

заходів з міського бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень 

правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних 

поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації 

загроз публічній безпеці і порядку в області.  

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

програми із внесеними змінами  (тис. гривень)  

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

2020 

рік 

2021 

рік 

2021 

рік 

Усього витрат на 

виконання програми 

Обсяг ресурсів, усього: 200  200. 200 600 

у тому числі міський бюджет 200  200. 200 600 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

5.1. Програмою передбачені заходи, спрямовані на: 

- запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної 

та профілактичної діяльності;  
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- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення; 

- своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;  

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

внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; 

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події; 

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

стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях; 

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

постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, 

нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для 

їхнього життя чи здоров’я. 

5.2. У результаті виконання програми очікується: 

- зростання динаміки довіри населення до Бережанського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Тернопільській області; 

- посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання; 

- підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під 

час виклику і первинного контакту на місці події; 

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, 

ефективності роботи з протидії злочинності; 

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

з/

п 
Перелік заходів програми 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтовн

ий обсяг 

ф-ня 

(тис.грн.) 

Очікуваний результат 

1. Підвищувати рівень інформованості мешканців населених 

пунктів Бережанського району про передбачені 

законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та 

поліцейських, надавати роз’яснення щодо встановлених 

Законом поліцейських заходів 

2020р. 

2021 р. 

2022 р. 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

Без 

фінансуван

ня 

------ 

Цілеспрямована співпраця з 

населенням області, підняття рівня 

правосвідомості, підняття рівня 

довіри населення до органів поліції 

2.

  

Формування позитивного іміджу про Бережанський відділ 

поліції Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області шляхом випуску соціальної 

реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, 

виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, 

сіті-лайтів 

2020р. 

2021 р. 

2022 р. 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

Кошти 

міського 

бюджету 

5 

Забезпечення обізнаності населення 

про здійснені законодавчі зміни щодо 

можливості отримання якісного 

правоохоронного сервісу 

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

вокзалах, інших публічних місцях міста найбільш 

ймовірних щодо вчинення правопорушень відео 

спостереження шляхом кращого освітлення, забезпечення 

з’єднання їх в онлайн-відеорежимі з черговою частиною 

Бережанського ВП ГУНП. Придбання засобів 

відеоспостереження,зберігання та передачі інформації 

2020р. 

2021 р. 

2022 р. 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

Міська рада житлово-

комунальні підприємства 

Кошти 

міського 

бюджету 

195 

Покращання стану реагування на 

повідомлення громадян про скоєні 

правопорушення та їх розкриття 

4. Встановлення системи нічного відео контролю на межах 

міста та вулично-дорожній мережі. 

Придбання програмно-апаратних комплексів для зняття та 

зберігання інформації у віддалених місцях 

2020р. 

2021 р. 

2022 р . 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

Кошти 

міського 

бюджету 

150 

Підвищення безпеки громадян, які 

беруть участь у дорожньому русі, 

покращання стану реагування на 

повідомлення громадян про скоєні 

правопорушення та їх розкриття 

5. З метою контролю за роботою поліцейських, в тому числі 

з боку органів місцевого самоврядування та 

громадськості, обладнання службових автомобілів поліції 

відеореєстраторами та системою GPRS 

2020р. 

2021 р. 

2022 р. 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

Кошти 

міського 

бюджету 

10 

Забезпечення рівня задоволеності 

фізичних осіб роботою поліції під час 

виклику і первинного контакту на 

місці події. 

6. Організація та здійснення спільних виїздів керівництва 

Бережанський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області та 

представників міської ради для зустрічі з колективами 

підприємств, установ, організацій, здійснення особистого 

прийому громадян, комплексного вирішення порушених 

громадянами питань, пов’язаних з діяльністю поліції та 

інших держаних органів на місцях. 

2020р. 

2021 р. 

2022 р 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

Бережанська міська рада 

Без 

фінансуван

ня 

------ 

Підвищення рівня роботи поліції та 

органів державної влади при наданні 

послуг населенню 
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7. Спрямовувати зусилля на припинення незаконного обігу 

зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних 

правопорушень з їх застосуванням. 

2020р. 

2021 р. 

2022 р 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області 

Без 

фінансуван

ня 

------ 
Профілактика скоєння злочинів з 

використанням вогнепальної зброї 

8. Спільно з органами самоврядування визначити перелік 

осіб, в розрізі міста Бережани, які не здатні через стан 

здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію 

про себе у разі виникнення необхідності звернутися про 

допомогу. 

2020р. 

2021 р. 

2022 р. 

Бережанський ВП ГУНП в 

Тернопільській області, Міська 

рада, житлово-комунальні 

підприємства та спілки 

власників багатоповерхових 

будинків 

Без 

фінансуван

ня 

------- 
Підвищення безпеки незахищених 

верств населення 

9. Спільно з відповідними службами органів державної 

влади та місцевого самоврядування здійснювати контроль 

за дотриманням нормативно-правових актів щодо опіки, 

піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, запобігати дитячій 

бездоглядності. 

2020р. 

2021 р. 

2022 р. 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада 

Без 

фінансуван

ня 

------ 

Підвищення рівня безпеки дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 

залишених без нагляду. 

1

0. 

Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, 

визначати категорію осіб, які потребують посиленого 

контролю, з метою попередження скоєння ними 

правопорушень. 

2020р. 

2021 р. 

2022 р 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада 

Без 

фінансуван

ня 

------ 
Забезпечення законних прав членів 

сім’ї 

1

1. 

Проводити у навчальних закладах міста регулярні 

оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання 

потрапляння школярів та студентів у негативне 

середовище, попередження негативних соціальних 

наслідків 

2020р. 

2021 р. 

2022 р 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада 

Без 

фінансуван

ня 

------- 

Зменшення негативного впливу на 

молодь з боку антисоціального 

середовища та недопущення 

вчинення правопорушень дітьми 

1

2. 

Поточний ремонт адмінбудівлі Бережанського ВП ГУНП. 

Забезпечення меблями та оргтехнікою службові кабінети 

Бережанського відділу поліції 

2020р. 

2021 р. 

2022 р 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада. 

Кошти 

міського 

бюджету 

100 
Підвищення рівня роботи та 

ефективності в діяльності поліції, 

1

3. 

Забезпечення паливно- мастильними матеріалами а також 

ремонт службових автомобілів Бережанського ВП ГУНП в 

Тернопільській області 

2020р. 

2021 р. 

2022 р 

Бережанський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Бережанська міська рада. 

Кошти 

міського 

бюджету 

140 

Підвищення безпеки громадян, які 

беруть участь у дорожньому русі, 

покращання стану реагування на 

повідомлення громадян про скоєні 

правопорушення та їх розкриття 

 ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:    600   

 



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 
Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на виконавчий 

комітет Бережанської міської ради та Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області.  

2019_903_Внести зміни до «Програми надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів 

Курянівської сільської ради Бережанського району Тернопільської області на 2018-2020 

роки» в частині збільшення обсягів фінансування програми у 2019 році на 600 грн., а у 

2020 році на 100 тис. грн,, тим самим збільшивши загальний обсяг програми до 1000,6 

тис. грн. 

2019_904_Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік: 

1.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 430,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 430,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (КП «Господар - тротуари по вул. 

Шевченка) 

200,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - 

каналізаційного господарства»  

200,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»  

30,0 тис. грн. 

1.2. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 551,65 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти 155,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(районному бюджету згідно договору) 

135,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» 

20,0 тис. грн. 

  капітальні трансферти 396,65 тис. грн. 

 КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на спів 

фінансування інвестиційних проектів» (обласному 

бюджету на спів фінансування будівництва 

спорткомплексу) 

346,65 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(обласному бюджету на кабінет хімії)  

50,0 тис. грн. 

2. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: 

2.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 978,3 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 978,3 тис. грн. 

 КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» 

960,0 тис. грн. 
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960,0 тис. грн.: з них за рахунок: зменшення 

призначень в сумі 1010,0 тис. грн. та 

збільшення фінансування за рахунок доходів 

спецфонду в сумі 50,0 тис. грн. (зміна джерел 

фінансування) 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

8,3 тис. грн. 

 КПКВ 0117660 «Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав 

на них комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких торгів» 

10,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 18,3 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 18,3 тис. грн. 

 КПКВ 0117362 « Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад » (КП «Господар»-

вуличне освітлення с. Посухів) 

8,3 тис. грн. 

 КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 10,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 28,35 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 28,35 тис. грн. 

 КПКВ 0617361 «Співфінансування інвестиційних 

проектів , що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку» (спів 

фінансування будівництва спорткомплексу) 

28,35 тис. грн. 

2.3. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Зменшити асигнування на: 50,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти (зміна джерел 

фінансування – зменшення фінансування за 

рахунок доходів спецфонду) 

50,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(обласному бюджету на кабінет хімії)  

50,0 тис. грн. 

3. 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 

 

 Зменшити асигнування на: 8,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 8,0 тис. грн. 

 КПКВ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів 

на виконання Державної цільової соціальної 

програми "Молодь України"» 

8,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 8,0 тис. грн. 
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  поточні видатки 8,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту» 

8,0 тис. грн. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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 № 

3. 

7. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2019 рік, збільшивши 

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 981,65 тис. грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 981,65 тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 981,65 тис. грн. 

2019_905_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, укладений між Бережанською 

міською радою та Бережанською районною радою щодо передачі з міського бюджету 

міста Бережани Бережанському районному бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції в сумі 135,0 тис. грн. (сто тридцять п’ять 

тисяч гривень ) гривень згідно договору, що додається. 

2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, укладений між 

Бережанською міською радою та Тернопільською обласною радою щодо передачі з 

міського бюджету обласному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме 

передачі субвенції з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проектів в 

сумі 346,65 тис. грн. (триста сорок шість тисяч шістсот п’ятдесят гривень) згідно 

договору, що додається. 

2019_906_Надати гр. Рижевському Роману Йосифовичу, жителю 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 900 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Львівська, 55«а» в м. Бережани. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.05.2020 року. 

2019_907_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний 

ремонт обладнання біологічних очисних споруд типа «Джерело» D100, м3/добу, 

Тернопільська область, м. Бережани, вул. Корольова» загальною кошторисної вартістю 

240,29069 тис. грн. (двісті сорок тисяч двісті дев’яносто гривень 69 коп.). 

 


