
2019_1156_Затвердити структуру і штатний розпис управління та самостійних структурних підрозділів 

Бережанської міської ради згідно додатку. 

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії міської ради від 23.12.2016 року № 

436 «Про затвердження структури та штатного розпису Бережанської міської ради» (із 

змінами та доповненнями). 

2. Перевести за згодою працівників, які перебувають на посадах відповідно до яких 

проводяться зміни на відповідні посади, які затверджені згідно додатку до цього 

рішення, шляхом стажування. 

Структура і штатний розпис управління та самостійних структурних підрозділів 

Бережанської міської ради 

№ 

з/п 
Найменування посад 

Кількіст

ь посад 

1 Міський голова 1 

2 Секретар міської ради 1 

3 Перший заступник міського голови 1 

4 Заступник міського голови 2 

5 Керуючий справами ( секретар) виконавчого комітету 1 

6 Староста с. Посухів 1 

7 Радник міського голови 2 

8 Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 1 

9 Спеціаліст 1 категорії з питань інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю 

1 

10 Головний спеціаліст з питань кадрової роботи 1 

11 Головний спеціаліст з питань зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій 1 

12 Головний спеціаліст – інспектор праці 1 

 Всього 14 

 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

13 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

14 Головний спеціаліст - бухгалтер 2 

15 Провідний спеціаліст з публічних закупівель 1 

 Всього 4 

 Загальний відділ  

16 Начальник відділу 1 

17 Спеціаліст 1 категорії з розгляду заяв та скарг громадян 1 

18 Спеціаліст 1 категорії 1 

19 Спеціаліст 1 категорії - архіваріус 1 

20 Діловод 1 

 Всього 5 

 Юридичний відділ  

21 Начальник відділу 1 

22 Головний спеціаліст 1 

23 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

 Земельний відділ  

24 Начальник відділу 1 

25 Спеціаліст 1 категорії 2 

 Всього 3 

 Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи 

 

26 Начальник відділу 1 

27 Провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи і ведення військового 1 



обліку 

28 Спеціаліст 1 категорії з питань цивільного захисту населення 1 

 Всього 3 

 Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури 

 

29 Начальник відділу 1 

30 Головний спеціаліст - архітектор  1 

31 Провідний спеціаліст 1 

32 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 4 

 Сектор економіки  

33 Завідувач сектору 1 

34 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 2 

 Відділ ведення державного реєстру виборців  

35 Начальник відділу 1 

36 Провідний спеціаліст 1 

37 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

 Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

38 Начальник відділу 1 

39 Адміністратор 4 

40 Адміністратор віддаленого робочого місця 1 

41 Головний спеціаліст 1 

42 Оператор ЕОМ 1 

 Всього 8 

 Відділ державної реєстрації  

43 Начальник відділу 1 

44 Головний спеціаліст – державний реєстратор речових прав на нерухоме 

майно 

1 

45 Головний спеціаліст – державний реєстратор реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців 

1 

 Всього 3 

 Служба у справах дітей , надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

 

46 Начальник служби 1 

47 Головний спеціаліст 1 

 Всього 2 

 Обслуговуючий персонал  

48 Завідувач господарством 1 

49 Секретар міського голови 1 

50 Водій автотранспортних засобів 1 

51 Прибиральниця службових приміщень 1.5 

 Всього 4.5 

 Всього по штату 58,5 

 САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ  

 Відділ освіти, молоді і сорту Бережанської міської ради  

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст з питань молоді і спорту 1 

3 Провідний спеціаліст 1 

4 Інженер з охорони праці  1 



5 Юристконсульт 1 

6 Діловод 1 

 Всього 6 

 Централізована бухгалтерія   

7 Головний бухгалтер 1 

8 Заступник головного бухгалтера 1 

9 Спеціаліст 1 категорії 6 

 Всього 8 

 Методичний кабінет  

10 Завідувач 1 

11 Методист 7 

 Всього 8 

 Всього по штату 22 

 Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради  

1 Начальник відділу 1 

2 Провідний спеціаліст 1 

3 Провідний спеціаліст з питань туризму 1 

 Всього 3 

 Централізована бухгалтерія  

4 Головний бухгалтер 1 

5 Бухгалтер І категорії 2 

 Всього 3 

 Всього по штату 6 

 ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  

1 Начальник 1 

 Всього 1 

 Бюджетний відділ  

2 Заступник начальника управління-начальник відділу 1 

3 Головний спеціаліст 1 

4 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

 Відділ бухгалтерського обліку, доходів та економічного аналізу  

5 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

6 Головний спеціаліст 1 

7 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

 Всього по штату 7 

 Всього по самостійних структурних підрозділах 35 

 Всього по штату  93,5 

2019_1157_Затвердити Програму розвитку видавничої справи Бережанській міській територіальній 

громаді  на 2020-2022 роки, що додається. 

2. Виконавцям (учасникам Програми) забезпечити  реалізацію заходів, зазначеним у 

розділі 6 цієї Програми.  

Програма розвитку видавничої справи в Бережанській міській територіальній громаді 

на 2020-2022 роки 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Бережанський міський музей книги 

2. Розробник Програми Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради, Бережанський міський музей книги 

3.  Співрозробники Програми ------ 

4.  Відповідальний виконавець Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 



Програми міської ради, Бережанський міський музей книги 

5. Учасники Програми Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради, Бережанський міський музей книги 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Фінансування Програми місцевий бюджет  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, у тому числі: 

 

156,00 тис. грн. 

8.1 Коштів місцевого бюджету 156,00 тис. грн. 

8.2 Коштів інших джерел ------ 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма спрямована на реалізацію в Бережанській ОТГ державної політики щодо 

створення належних умов для розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження, 

популяризації читання серед населення, особливо - молоді.  

3. Мета Програми 

Головною метою Програми є створення умов для розвитку видавничої діяльності в 

Бережанській ОТГ, забезпечення місцевого населення і туристів українською книжковою 

продукцією, популяризацію української книжки серед населення, підтримка місцевих 

авторів, розвиток читацької літератури, презентація та реклама м.Бережани в туристичній 

сфері. Особлива увага Програми спрямовуватиметься:  

- на видання творів місцевих авторів (художньої, публіцистичної, краєзнавчої та 

культурно-освітньої спрямованості), які мають суспільно-етичну цінність; 

- на видання літературно-мистецьких, громадсько-політичних, краєзнавчих журналів, 

альманахів, часописів, буклеті, які мають значний вплив на виховання молоді і 

широко охоплюють громадське, культурне та літературно-мистецьке життя 

Бережанської ОТГ. 

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

фінансування Програми 

Основні завдання, які випливатимуть зі змісту даної Програми, можуть вирішуватися 

шляхом: 

 стимулювання розвитку місцевого книговидавництва; 

 популяризація творчості місцевих авторів, рекламних проспектів для розвитку 

туристичної сфери; 

 пропаганда читання, як засобу виховання молоді, підростаючого покоління; 

 реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист видавничої справи в м. Бережани 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2020-2022 років. Фінансування 

Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету у межах бюджетних 

призначень, передбачених на відповідний рік. 

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми становить 156,00 тис.грн. 

Ресурсне забезпеченя Програми: 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

2020 рік 

(тис. грн.) 

2021 рік 

(тис. грн.) 

2022 рік 

(тис. грн.) 

Усього витрат на 

виконання Програми 

(тис. грн.) 

Обсяг ресурсів, всього, в 

тому числі: 
45,00 52,00 59,00 156,00 

місцевий бюджет 45,00 52,00 59,00 156,00 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

 розвиток місцевої видавничої справи; 

 популяризація українських видань серед населення; 

 популяризація місцевого книговидання. 



6. Напрями діяльності та заходи Програми 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня, тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Розвиток 

видавничої 

справи в 

Бережанській 

міській 

територіальній 

громаді 

1.1.Організація роботи видавничої 

ради при Бережанській міській раді 
Постійно 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської 

міської ради 

Фінансування 

не потребує 
- 

Визначення 

переліку 

книжкових 

видань до друку 

1.2.Забезпечення, згідно з рішення 

видавничої ради при Бережанській 

міській раді, друку видань 

краєзнавчої та культурно-освітньої 

спрямованості, що охоплюють 

культурне, літературно-мистецьке 

життя міста та мають естетичну 

цінність 

2020 

Учасники 

програми 

Міський 

бюджет 

35,00 

Друк видань 

згідно з 

рішеннями 

видавничої 

ради при 

Бережанській 

міській раді 

2021 40,00 

2022 45,00 

1.3.Видання щорічника 

«Бережанщина: погляд у минуле» 

2020 Бережанський 

міський музей 

книги 

Міський 

бюджет 

5,00 

2021 6,00 

2022 7,00 

1.4.Видання тематичної літератури до 

визначних і пам’ятних дат 

2020 Бережанський 

міський музей 

книги 

Міський 

бюджет 

5,00 

2021 6,00 

2022 7,00 

 

1.6.Поповнення бібліотечних фондів 

Бережанської міської бібліотеки та 

закладів освіти Бережанської міської 

територіальної громади 

примірниками книжкової продукції, 

виданими відповідно до рішень 

видавничої ради при Бережанській 

міській раді 

- 
Учасники 

програми 

Не потребує 

фінансування 
- 

Наповнення 

бібліотечного 

фонду 

 



 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконавці Програми є відповідальними за виконання передбачених Програмою 

заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни, подають 

відповідну інформацію відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

щороку до 20 січня упродовж терміну дії Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Бережанська міська рада. Відділ культури, 

туризму та релігій Бережанської міської ради щороку до 01 лютого упродовж терміну дії 

Програми інформує Бережанську міську раду про стан виконання заходів, визначених цією 

Програмою. 

Основні заходи Програми будуть коригуватися з урахуванням економічної ситуації 

Бережанській міській територіальній громаді. 

2019_1158_Внести зміни в рішення сесії міської ради №1513 від 15.11.2019 року, а саме в п. 1 

словосполучення «в один майновий комплекс» замінити словосполученням «в один 

об’єкт, а саме: нежитлова будівля банно-прального комбінату та котельні». 

2019_1159_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Поточний 

ремонт тротуарів на вул. Академічна в м. Бережани» загальною кошторисною вартістю 

122,942 тис. грн. (сто двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок дві гривні). 

2019_1160_Уповноважити постійну депутатську комісію міської ради з місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики на виконання 

повноважень щодо перевірки проектів рішень міської ради, як регуляторних актів на 

відповідність Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

2. Внести зміни в Рішення № 121 від 25.02.2016р., а саме: доповнити Положення про 

постійні комісії Бережанської міської ради VII скликання ст. 31
1
 наступного змісту: 

- надання експертного висновку щодо регуляторного впливу проектів рішень 

Бережанської міської ради, на предмет відповідності Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

2019_1161_Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 1521,4 тис. 

грн. за рахунок: 

1.1. Збільшення на 2975,0 тис. грн., а саме: 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 

854,4 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами 

381,0 тис. грн. 

- 

 

 

 

- 

 

 

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата 

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

 60,6 тис. грн. 

 

 

46,3 тис.грн. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування  

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування)  

рентної плати за користування надрами для видобування 

769,0 тис. грн. 

 

 

21,0 тис.грн. 

 

 

 

 



 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

корисних копалин загальнодержавного значення  

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)  

акцизного податку з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)  

акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

6,0 тис. грн. 

 

 

30,0 тис.грн. 

 

100,0 тис.грн. 

 

170,0 тис.грн. 

 

 

27,0 тис.грн. 

 

 

37,0 тис.грн. 

 

 

- 

- 

орендної плати з юридичних осіб  

земельного податку з фізичних осіб  

100,0 тис. грн. 

70,0 тис.грн. 

- орендної плати з фізичних осіб  200,0 тис. грн. 

- 

- 

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків 

2,7 тис.грн. 

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів 

 місцевих бюджетів 

9,0 тис. грн. 

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень  

 

91,0 тис. грн. 

1.2.   Зменшення на 1453,6 тис. грн., а саме: 

 - податку на прибуток підприємств та фінансових установ    

комунальної власності  

- податук на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

- транспортного податку з фізичних осіб  

- туристичного збору, сплаченого фізичними особами  

- єдиного податок з юридичних осіб 

- адміністративних штрафів та інших санкцій   

- плати за надання інших адміністративних послуг 

- інших надходжень  

7,1 тис. грн. 

 

8,8 тис. грн. 

 

 

6,0 тис. грн. 

 

 

22,8 тис. грн. 

0,2 тис. грн. 

327,7 тис. грн. 

218,0 тис. грн. 

841,0 тис. грн. 

22,0 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 669,9 

тис. грн.: 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:     169,9 тис. грн. 

 з них на:  



 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв   169,9 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» 

   169,9 тис. грн. 

 

2.3. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:   500,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти   500,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на спів 

фінансування інвестиційних проектів» (обласному 

бюджету на спів фінансування будівництва спортивного 

комплексу по вул. І.Франка,8 в м. Бережани Тернопільської 

області, фінансування якого здійснюється за рахунок 

державного фонду регіонального розвитку на УКБ ) 

   500,0 тис. грн. 

 

 2.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік: 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:    42,8 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки      42,8 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно -  

каналізаційного господарства»  

    42,8 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на:     200,0  тис. грн.  

 з них на:  

  оплата праці 150,0 тис. грн.  

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

150,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 50,0 тис. грн 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

50,0 тис. грн. 

 2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Зменшити асигнування на: 550,447 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 461,805 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» 

328,325 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 23,04 тис. грн. 



 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів» 

32,9 тис. грн. 

 КПКВ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» 

29,54 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

      48,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату   36,02 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» 

22,29 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів» 

6,04 тис. грн. 

 КПКВ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» 

7,69 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,06 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

0,06 тис. грн. 

  поточні видатки 52,562 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 23,684 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» 

8,622 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

16,296 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

0,736 тис. грн. 

 КПКВ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» 

2,0 тис. грн. 

 КПКВ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми 

"Молодь України"» 

1,164 тис. грн. 

 КПКВ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 

з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)» 

0,06 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 590,547 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 331,546 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах» 

28,546 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 288,0 тис. грн. 



 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 
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  нарахування на заробітну плату 152,896 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах» 

6,696 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 128,2 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

16,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

      2,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 20,1 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» 

20,1 тис. грн. 

  поточні видатки 86,005 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах» 

1,105 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» 

41,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів» 

3,9 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

      40,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 215,825 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 179,49 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах ”  

26,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  17,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)”  

100,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва ”  

36,49 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 36,335 тис.грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

5,805 тис. грн. 



 

територіальних громадах ”  

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  9,7 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)”  

12,8 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва ”  

8,03 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 215,825 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 156,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і виставок ”  31,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів ”  

125,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату     32,5 тис.грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і виставок ”  8,5 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів ”  

24,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13,375 тис.грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  10,5 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів ”  

2,875 тис. грн. 

  поточні видатки 13,95 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах ”  

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів ”  

3,950 тис. грн. 

2.4. Фінансове управління Бережанської міської ради  117,525 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 117,525тис. грн. 

 з них на:  

  нарахування на заробітну плату 0,425 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах ”  

 0,425 тис. грн. 

  поточні трансферти   7,1 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»        

(районному бюджету згідно договору) 

  7,1 тис. грн. 

  капітальні трансферти 110,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному  10,0 тис. грн. 



 

бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»     

(районному бюджету згідно договору) 

100,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 0,425 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 0,425 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах ”  

 0,425 тис. грн. 

 

         3.  Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 851,5 

тис. грн. за рахунок 

  - передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) в сумі 851,5 тис. грн. а саме: 

 

 3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:    290,7 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки     290,7 тис.грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно -  

каналізаційного господарства»  

    290,7 тис. грн. 

 3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради     

 Збільшити асигнування на:    560,8 тис.грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    560,8 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» 

 560,8 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, 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 851,5 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 851,5  тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 851,5 тис. грн. 



 

2019_1162_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 107,1 тис. грн. (сто сім тисяч сто 

гривень ) згідно договору, що додається. 

2019_1163_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 500,0 тис. грн. 

(п’ятсот тисяч гривень) згідно договору, що додається. 

2019_1164_Затвердити Робочий проект «Капітальний ремонт спортивного залу «Бережанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Бережанської міської ради Тернопільської 

області» по вул. Гімназійна, 2 в м. Бережани Тернопільської області» загальною 

кошторисною вартістю 1499,381 тис. грн. (один мільйон чотириста дев’яносто дев’ять 

тисяч триста вісімдесят одна гривня). 

2019_1165_Припинити фінансове управління Бережанської міської ради (код ЄДРПОУ 40211032), який 

знаходиться за адресою: м. Бережани вул. Банкова, 3 шляхом його ліквідації. 

2. Створити комісію з припинення та затвердити її персональний склад, згідно додатку 

№1. 

3. Комісії з припинення в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 

здійснити заходи щодо припинення та в установленому законодавством строки подати 

на затвердження Бережанської міської ради ліквідаційний баланс. 

4. Встановити строк для заяви претензій кредиторами – два місяці з дня оприлюднення 

повідомлення про припинення юридичної особи. Кожна окрема вимога кредитора, 

зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів 

соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, 

яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною 

особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора. 

5. Уповноважити голову комісії Костецьку Л.Я. на внесення інформації в Єдиний 

державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

Додаток №1 

до рішення сесії міської ради 

 

СКЛАД 

комісії з припинення фінансового управління 

Бережанської міської ради 

Голова комісії: Костецька Лідія Ярославівна - заступник начальника управління, начальник 

бюджетного відділу фінансового управління міської ради (ідентифікаційний 

код - _____); 

Секретар комісії: Кузів Марія Степанівна - заступник начальника управління – головний 

бухгалтер Відділу бухгалтерського обліку, доходів та економічного аналізу 

фінансового управління міської ради(ідентифікаційний код - _____); 

Члени комісії: 

Семчищин Надія Павлівна – головний спеціаліст бухгалтерського обліку, доходів та 

економічного аналізу фінансового управління Бережанської міської ради 

(ідентифікаційний код - _____0); 



 

Заяць Ольга Михайлівна – головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління 

Бережанської міської ради (ідентифікаційний код - _____) 

Вархоляк Ганна Іванівна - спеціаліст 1 категорії бухгалтерського обліку, доходів та 

економічного аналізу фінансового управління Бережанської міської ради 

(ідентифікаційний код - _____); 

Плонка Юлія Олегівна - спеціаліст 1 категорії бюджетного відділу фінансового управління 

Бережанської міської ради (ідентифікаційний код - _____). 

Ковалик С.Ф. –  начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний 

бухгалтер міської ради (ідентифікаційний код _____); 

2019_1166_Створити Комунальне підприємство «Спорткомплекс» Бережанської міської ради. 

1. Затвердити Статут підприємства, згідно додатку №1. 

2. Визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства "________________" 

у сумі_____________ (________________) гривень. 

3. Призначити керівником підприємства, на контрактній основі, терміном на 3 роки – 

Костіва Ярослава Івановича. 

4. Затвердити штатний розпис комунального підприємства «Спорткомплекс», згідно 

додатку №2. 

5. Уповноважити керівника підприємства Костіва Ярослава Івановича на проведення 

державної реєстрації суб’єкта господарювання. 

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 
Додаток №1 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням сесії Бережанської міської 

ради  

«____»_________2019р. №______ 

 

СТАТУТ 

Комунального підприємства  

«_________________________» 

Бережанської міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальне підприємство «__________»  Бережанської міської ради (далі - 

Підприємство) створено згідно з рішення сесії  міської ради №____ від 20 грудня 2019року. 

1.2. Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання, який здійснює управління 

об'єктами   та спорудами переданими в  оперативне управління на підставі рішення сесії 

імської ради. 

1.3. Підприємство є унітарним комунальним підприємством, заснованим на 

комунальній власності Бережанської міської територіальної громади. Засновником та 

власником Підприємства є територіальна громада , від імені якої виступає Бережанська 

міська рада (далі -- Власник). 

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, постановами, розпорядженнями, декретами Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Київської міської ради, розпорядженнями  міського голови, рішеннями  сесії  та виконавчого 

комітету Бережанської  міської ради,  іншими нормативними актами та цим Статутом. 



 

1.5. Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації субєкта 

господарювання, має відокремлене майно, цивільні права та обов’язки, самостійний баланс, 

розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та 

ідентифікаційним кодом, штампи, бланки встановленого зразка, власну атрибутику та інші 

реквізити. 

1.6. Підприємство як правоздатна юридична особа має право у встановленому порядку 

укладати угоди, договори, зовнішньоекономічні контракти, здійснювати та реалізовувати 

інвестиційні проекти, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем, 

третьою особою та відповідачем у суді. 

1.7. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, 

на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення. Підприємство не 

відповідає за зобов’язаннями держави та Власника  . Держава, Власник   не відповідають за 

зобов'язаннями Підприємства. 

1.8. Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство «_______________» 

Бережанської міської ради, скорочене найменування: КП «______________________». 

1.9. Місцезнаходження Підприємства: м. Бережани________________________. 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Основною метою Підприємства є: 

створення умов для організації та проведення спортивно-масових, оздоровчих, інших 

соціально-масових заходів щодо реалізації державних і міських програм; 

сприяння розвиткові спорту в  школах міста шляхом надання послуг для проведення 

навчально-тренувального процесу та спортивних змагань; 

будівництва нових спортивних будівель, споруд та реконструкції діючих; забезпечення 

та реалізація разом з іншими учасниками інвестиційних проектів у сфері фізичної культури; 

2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 

здійснення заходів щодо підвищення значення фізичної культури і спорту у всебічному 

та гармонійному розвитку суспільства й особистості, формування здорового способу життя 

та участь у реалізації місцевих, галузевих програм розвитку фізкультури і спорту в Україні; 

організація і проведення спортивних та фізкультурних заходів для населення і 

спортсменів, зокрема і на безоплатній основі; 

створення та організація роботи секцій і груп спортивної, фізкультурно- оздоровчого та 

лікувально-профілактичного спрямування для населення; 

використанням сучасних методик і технологій на госпрозрахунковій основі; 

обслуговування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та навчально- тренувальних 

закладів, діяльність яких спрямована на підвищення рівня майстерності спортсменів та 

аматорів; 

проектування, будівництво, ремонт, реконструкція, утримання та експлуатація об’єктів 

фізкультурно-спортивного  та іншого призначення, а також в установленому поряду 

виконання функцій замовника та генерального підрядника; 

виставкова діяльність, організація та проведення ярмарків, аукціонів виставок, 

презентацій, круглих столів на території спортивного комплексу та інших обєктів 

комунального майна переданого в управління  та за  їх межами; 

організація дозвілля та відпочинку населення, зокрема й експлуатація тенісних кортів, 

ігрових майданчиків, саун, спортивно-оздоровчих кабінетів; 

виготовлення нестандартного спортивного обладнання, інвентарю, столярної та 

меблевої продукції і виробів для проведення спортивних заходів; 

створення пунктів  прокату спортивного обладнання, інвентарю і техніки, автостоянок, 

сервісний ремонт та обслуговування спортивної техніки й автомобілів; 

надання послуг готельного, побутового, соціально-культурного характеру на території 

спортивного комплексу та оренди приміщень; 

організація, відкриття та експлуатація буфетів, кафе, міні-їдалень для спортсменів та 

відвідувачів спортивного комплексу; 



 

торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо 

реалізації продовольчих і непродовольчих товарів на території спортивного комплексу; 

надання послуг спортсменам та населенню шляхом відкриття перукарень, ательє з 

пошиття та ремонту спортивного спецодягу і взуття на території спортивного комплексу; 

інші види діяльності на умовах, передбачених законодавством. Види господарської 

діяльності, які відповідно до законодавства України потребують отримання ліцензії 

(дозволу), Підприємства провадить після одержання у встановленому порядку необхідних 

ліцензій (дозволів). 

 

3. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Майно Підприємства становлять основні  та неосновні  фонди, а також інші 

цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. 

3.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності Бережанської міської 

територіальної громади і закріплено за Підприємством на праві господарського відання або 

оперативного управління. 

3.3. Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за 

ним Власником, з обмеженням правомочності розпоряджання щодо окремих видів майна за 

згадою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

3.4. Статутний капітал Підприємства становить ______________________ 

(__________________________________________) гривень. 

3.5. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства проводиться 

за рішенням Власника. 

3.6. Джерелами формування майна Підприємства є: 

грошові та матеріальні внески Власника; 

доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів 

господарської діяльності; 

кредити банків та інших кредиторів; 

майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у 

встановленому законом порядку; 

інші джерела, передбачені законодавствам. 

3.7. Підприємство має право виключно за згодою Власника відчужувати закріплене 

майно, здавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу 

нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні 

засоби в установленому порядку. 

3.8 Списання майна, закріпленого за Підприємством, здійснюється у порядку, 

затвердженому рішенням  сесії Бережанської міської ради. 

3.9. Координацію діяльності Підприємства щодо ефективного використання 

комунального майна, контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 

здійснюють органи, уповноважені Власником. 

 

4. ПPABA ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 

4.1. Підприємство  має право : 

4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність у встановленому порядку і визначати 

основні напрямки розвитку.  

4.1.2. Виконувати роботи, надавати послуги у встановленому законом порядку або на 

договірній основі з урахуванням економічної доцільності. 

4.1.3. Створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з 

правом відкриття рахунків в установах банків і затверджувати положення про них. 

4.1.4. Відкривати розрахункові (поточні) та інші рахунки для зберігання коштів і 

здійснення усіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій у банківських установах. 

4.1.5. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством для 

підприємств. 



 

4.2. Підприємство зобов'язане: 

4.2.1. Провадити діяльність відповідно до цього Статуту. 

4.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, платежів до державного  та 

міського бюджету  в порядку, передбаченому законодавством. 

4.2.3. 3абезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за 

Підприємством майна та виділених коштів. 

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці працівників 

підприємства, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, 

правил і норм з охорони праці. 

4.2.5. Здійснювати заходи з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, 

забезпечення економного і раціонального використання фонду оплати праці, своєчасних 

розрахунків з працівниками Підприємства. 

4.2.6. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки. 

 

5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЕКТИВУ 

5.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо 

господарського використання майна Підприємства та участі в управлінні трудового 

колективу. 

5.2. Підприємство очолює Директор (далі - Керівник), якого призначається на посаду на 

підставі розпорядження міського голови за погодженням із сесією міської ради   на 

контрактній основі. 

5.3. Керівник Підприємства відповідно до компетенції: 

5.3.1. Вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що згідно з цим 

статутом належать до компетенції Власника. 

5.3.2. Несе персональну відповідальність перед Власником  за стан і діяльність 

Підприємства. 

5.3.3. Пропонує та погоджує структуру, чисельність працівників і штатний розпис 

Підприємства, який в подальшому затверджується міським головою. 

5.3.4. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Підприємства відповідно до 

вимог законодавства України. 

5.3.5. Керує роботою Підприємства відповідно до цього Статуту. 

5.3.6. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах 

державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з 

юридичними та фізичними особами. 

5.3.7. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до законодавства 

України,  цього Статуту та в межах наданих повноважень Власником. 

5.3.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання. 

 5.3.9. Відкриває рахунки в установах банків України та органах державної 

казначейської служби України. 

5.3.10. Укладає угоди (договори) від імені Підприємства, видає довіреності, вчиняє 

правочини, передбачені законодавством, відповідно до обмежень, визначених контрактом. 

5.4. Повноваження трудового колективу: 

5.4. 1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які беруть участь у 

його господарській Діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що 

регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. 

5.4.2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 

Підприємства, розробляє і приймає Керівник за участю трудового колективу, через 

уповноважені ним органи. 



 

5.4.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними 

зборами (конференцією) та їх виборчим органом, якщо за його обрання проголосувало не 

менше ніж 2/3 членів трудового колективу. Загальні збори правомочні у прийнятті рішення 

за умови присутності на зборах більше як половини членів трудового колективу. 

5.4.4. Право укладення колективного договору від імені роботодавця надається 

Керівникові, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. 

Колективним договором регулюються виробничі, трудові та економічні відносини 

трудового колективу з адміністрацію Підприємства, питання охорони праці, соціального 

розвитку. 

5.4.5. Трудовий колектив Підприємства безпосередньо або через уповноважений ним 

орган (особу): 

розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства; 

бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, 

заохочує винахідницьку діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до 

державних та інших нагород; 

разом з Власником вирішує питання розвитку Підприємства та його прибутковості   

5.5. До виключної компетенції Власника Підприємства належать: 

5.5.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, 

доповнень, прийняття рішення про припинення, зміна розміру статутного 

капіталу Підприємства. 

5.5.2. Надання згоди на вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших 

господарських об’єднань, товариств. 

 

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

6. І. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 

діяльності Підприємства є прибуток. 

Використання прибутку Підприємство здійснює виключно в порядку, визначеному 

Власником. 

6.2. Планування фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснює шляхом 

складання  та погодження із Власником річних фінансових планів. 

6.3. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану   перед 

Власником. 

6.4. Підприємство подає фінансову звітність про свою фінансово господарську 

діяльність Власнику в установленому порядку. 

б.5. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у відповідності до рішенння 

сесії міської ради №538 від 30.03.2017року «Про затвердження Положення про систему 

оплати праці працівників міських комунальних підприємств засновником яких є 

Бережанська міська рада». 

6.6. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених міськими 

програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності. 

6.7. Підприємство в установленому порядку здійснює оперативний та бухгалтерський 

облік результатів своєї господарської діяльності, складає фінансову, статистичну та іншу 

звітність в установленому законодавством порядку. 

6.8. Перевірку діяльності Підприємства проводить контролюючий орган відповідно до 

законодавства України. 

6.9. Керівник Підприємства зобов'язаний спрямовувати діяльність Підприємства на 

виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та 

чистого прибутку, не припускаючись витрат невиробничого характеру, не передбачених 

річним фінансовим планом. 

 

7. ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



 

7.1. Підприємство самостійно провадить зовнішньоекономічну діяльність.  

У процесі провадження зовнішньоекономічної діяльності Підприємство  

користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно із  

законодавством України, міжнародними угодами та цим Статутом.  

 

8. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

8.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у передбачених законодавством 

випадках -- за рішенням суду. 

8.2. Припинення Підприємства здійснює комісія з припинення, яку утворює Власних . 

Порядок і строки проведення припинення, а також строк для заяви претензій кредиторів 

визначає Власних  згідно із законодавством України. 

8.3. З моменту призначення комісії з припинення(ліквідації) до неї переходять 

повноваження щодо управління ІІідприємством. Комісія з припинення складає 

передавальний акт, розподільчий баланс, проміжний та ліквідаційний баланси Підприємства 

і подає його Власникові або органу, який призначив комісію з припинення. 

8.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті реорганізації чи 

ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог 

трудового законодавства України. 

8.5. Майно Підприємства, крім  комунального майна передданого у господарське 

віданння чи оперативне управління, що залишається після задоволення вимог кредиторів і 

членів трудового колективу, використовується за  рішенням  Власника . 

8.6. Підприємство припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про 

припинення юридичної особи. 

8.7. У разі реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до 

правонаступників. 

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

9.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації. 

 9.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у прядку, в якому його було 

затверджено, та підлягають державній реєстрації. 

 

 

Секретар міської ради                                                       Петро ГОНЧАР  

 

Додаток №2 

Штатний розпис 

комунального підприємства «Спорткомплекс» Бережанської міської ради 

№п/п Найменування посад Кількість штатних одиниць 

Фахівці:  

1. Директор 1 ставка 

2. Інженер 1 ставка 

3. Завгосп 1 ставка 

4. Підсобний робітник 2 ставки 

5. 
Прибиральник службових приміщень 1 ставка 

6. Сторож 2,5 ставка 



 

7. Бухгалтер 0,5 ставки 

Всього 9 ставок 

 

2019_1167_Встановити Музичці Володимиру Ярославовичу, міському голові стаж служби в органах 

місцевого самоврядування станом на 26 грудня 2019 року - 25 років 00 місяців 00 днів. 

1.1. Встановити Музичці В.Я. з 27 грудня 2019 року надбавку за вислугу років у 

розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради провести грошові 

розрахунки відповідно до чинного законодавства.  

2019_1168_Адміністративний будинок по вул. Коцюбинського, 14 в м. Бережани, загальною площею 

102,5 кв. м., вартістю 852 446 грн. взяти на баланс міської ради.  

2019_1169_Затвердити Програму сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору громадян на 

військову службу за контрактом і призову на строкову військову службу Бережанської 

міської ради на 2020-2023 роки.  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії міської ради 

 

ПРОГРАМА 

сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору громадян на військову 

службу за контрактом і призову на строкову військову службу Бережанської міської 

ради на 2020-2023 роки  

 

1. Паспорт  

 

1 
Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними органами, та мобілізаційної роботи 

міської ради 

2. Нормативні документи 

Закони України «Про місцеве самоврядування України», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про 

оборону», протокольне доручення Президента України 

та Примєр міністра України № 1-1/873 від 08.10.2015 

року «Для забезпечення гідних умов проведення 

призову на строкову військову службу вжиття заходів 

щодо поліпшення матеріально-технічної бази військових 

комісаріатів, зокрема проведення відповідних 

ремонтних робіт 

3. Розробник програми 

Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

міської ради 

4. Співрозробники програми Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат 

5. 
Відповідальні виконавці 

програми 

Фінансове управління, відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи, Бережанський 

об’єднаний міський військовий комісаріат 

6. Учасники програми 

Фінансове управління, відділи з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи, освіти, молоді та 

спорту, сектор економіки міської ради, Бережанський 



 

відділ поліції Головного управління Національної 

поліції в Тернопільській області, керівники навчальних 

закладів, підприємств, організацій та установ, що 

розташовані в межах Бережанської міської 

територіальної громади незалежно від форм власності 

7. Термін реалізації програми 2020-2023 роки 

 1) Етапи виконання програми 
І етап - 2020 рік 

ІІ етап - 2021 - 2023 роки 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет та не бюджетні джерела фінансування, 

що не заборонені законом 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

501 тис. грн.. 

2. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма 

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, усіх 

ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування, Цивільного захисту 

України, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний 

стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення 

і території держави до оборони. Правовою основою оборони держави є Конституція України. 

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її виникнення та 

ефективна ліквідація наслідків відповідно до вимог Законів України «Про оборону», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу» є 

одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади. 

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії 

зумовлена тенденціями зростання проявів тероризму. Ризики терористичної діяльності, 

сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних 

та інших) від вражаючих факторів терористичної діяльності з кожним роком зростають   

Програма сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору громадян на 

військову службу за контрактом і призову на строкову військову службу Бережанської 

міської ради на 2020 - 2023 роки (далі Програма) розроблена відповідно до вимог законів 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про Раду 

Національної безпеки і оборони України», протокольного доручення Президента України та 

Примєр-міністра України № 1-1/873 від 08.10.2015 року «Для забезпечення гідних умов 

проведення призову на строкову військову службу вжиття заходів щодо поліпшення 

матеріально-технічної бази військових комісаріатів, зокрема проведення відповідних 

ремонтних робіт», розпорядження голови облдержадміністрації від 02 вересня 2015року 

№547-од «Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на 

території області», Доручення голови обласної державної адміністрації «Щодо військового 

обліку військовозобов’язаних та призовників» № 142 від 03 грудня 2015 року. 

 

3. Мета Програми  

Метою розроблення Програми є забезпечення готовності та здатності усіх ланок 

воєнної організації України, Бережанської міської ради, служб цивільного захисту, 

національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та 

відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і 

території держави до оборони, вирішення комплексу завдань щодо політичних, економічних, 

соціальних, воєнних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо 

підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту. 

 

Метою програми є підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до 



 

проведення мобілізації на території Бережанської міської територіальної громади проведення 

чергових призовів на строкову військову службу, та відбору громадян на військову службу за 

контрактом, територіальної оборони в мирний час та на випадок надзвичайного стану, 

удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби 

у Збройних Силах України та інших військових формувань, вдосконалення системи 

військового обліку та бронювання, підняття престижу військової служби за участю 

Бережанської міської ради та військового комісаріату. 

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування 
Досягнення вищезазначеної мети можливе в два етапи при здійсненні впродовж 2020-

2023 років комплексу заходів. 

На першому етапі (2020 рік): 

- утворення та модернізація пункту управління штабу територіальної оборони м. 

Бережани сіл Рай та Лісники, для роботи на мирний час і особливий період його 

технічне оснащення комп’ютерною та іншою оргтехнікою. 

- встановлення на пункті управління сучасних засобів зв’язку і оповіщення, 

комп’ютерної та іншою оргтехніки, програмного забезпечення; 

- створення та накопичення матеріального резерву Бережанської міської ради для 

проведення заходів мобілізації та мобілізаційної підготовки; 

- забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту особового складу 

дільниці оповіщення 

На другому етапі (2021-2023 роки) передбачається: 

- вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий період; 

- підтриманню системи бази мобілізаційного розгортання, оповіщення, збору та 

відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;  

- вдосконаленню роботи з питань налагодження якісного військового обліку 

військовозобов’язаних та призовників на військову службу за контрактом; 

- своєчасному та якісному проведенню приписки громадян України до призовної 

дільниці Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату, та в 

подальшому їх призову до лав Збройних Сил України та інших військових 

формувань. 

 

Фінансове забезпечення реалізації Програми 
Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться з міського бюджету 

та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Таблиця 1 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації  

Бережанської міської ради на 2020-2023 роки  

Обсяг коштів які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання по роках ( тис.грн.) Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

І ІІ 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023рік 

Обсяг ресурсів,  

усього, у тому числі 

міський бюджет 

114,0 137,0 121,0 129,0 501,0 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішенням Бережанської міської 

ради. 

Щорічно Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат під час формування 

проектів міського бюджету вносить пропозиції з фінансування заходів Програми. 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники: 

Основними завданнями Програми є: 

1) удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням 



 

мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони; 

2) здійснення комплексу загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що 

здійснюються в особливий період; 

3) створення ефективних сил територіальної оборони міської ланки територіальної 

підсистеми Єдиної системи територіальної оборони; 

4) розроблення організаційних заходів щодо забезпечення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів, територіальної оборони Бережанської міської територіальної 

громади;  

5) посилення державного нагляду за станом мобілізаційної підготовки господарств 

міста;  

6) оповіщення про мобілізацію і призов через різні джерела зв’язку та засоби місцевих 

ЗМІ про проведення чергового призову на строкову військову службу, відбору на військову 

службу за контрактом, мобілізації людських та транспортних ресурсів в особливий період; 

7) підвищення рівня готовності Бережанської міської ради, установ, підприємств та 

організацій незалежно від форм власності до проведення мобілізації на території 

Бережанської міської територіальної громади в особливий період та під час оголошення 

часткової мобілізації людських та транспортних ресурсів;  

8) виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до призовної 

дільниці Бережанським ОМВК, призову на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом та оформлення протокольних рішень призовної комісії; 

9) виділення необхідної кількості автотранспорту, паливно-мастильних матеріалів на 

забезпечення заходів мобілізації і призову на строкову військову службу та військову службу 

за контрактом на території району; 

10) ведення точний і оперативний військовий облік військовозобов’язаних та 

призовників в установах, організаціях та на підприємствах що розташовані на території 

Бережанської міської територіальної громади незалежно від форм власності згідно з 

вимогами чинного законодавства України; 

11) сповіщення про виклик військовозобов’язаних та призовників для проходження 

медичного огляду та призовної комісії; 

12) інформаційне забезпечення підприємств, установ, організацій та населення 

Бережанської міської територіальної громади з питань мобілізації; 

13) вжиття заходів щодо забезпечення пункту управління штабу територіальної 

оборони міста засобами автоматизації та зв’язку. 

14) укомплектування необхідним обладнанням пункту управління, призовної дільниці 

військового комісаріату, міської дільниці оповіщення 

 15) забезпечення роботи призовної комісії необхідним устаткуванням, бланками 

документів та іншими витратними матеріалами. 

 

Виконання завдань Програми забезпечить суттєве підвищення рівня готовності 

населення, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності при 

виникненні збройної агресії або збройного конфлікту та проведення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію 

Бережанської міської територіальної громади, запобігати виникненню проявів терористичної 

діяльності, підвищити рівень готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за 

призначенням. 

6. Реалізація програми сприятиме: 

1) вдосконаленню системи управління проведенням мобілізації особливий період; 

2 ) підтриманню системи бази мобілізаційного розгортання оповіщення, збору та 

відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;  

3) здійсненню заходів територіальної оборони міста, охорона особливо - важливих 

об’єктів; 



 

4) вдосконаленню системи військового обліку громадян України на території району; 

5) вдосконаленню системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на 

території району під час мобілізації та в особливий період; 

6) проведенню агітаційних заходів по рекламуванню військової служби за контрактом у 

сільських радах та громадах району; 

7) підвищенню рівня організації підготовки та проведення призову громадян на 

строкову військову службу та військову службу за контрактом; 

8) фінансуванню заходів, пов’язаних з роботою призовної комісії в межах, 

встановлених даною програмою. 

Показники продукту виконання заходів Програми наведені у таблиці 2. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням заходів, визначених Програмою, покладається на 

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат та відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

Бережанської міської ради 

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для виконання 

заходів по розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації, створення та 

накопичення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на 

підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації на 

території Бережанської міської територіальної громади неможливе. 

 

 

Секретар міської ради      Петр ГОНЧАР 



 

Додаток 2 

до розділу 6 

Комплексної програми 

Таблиця 2 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності, відбору громадян на військову службу за контрактом 

 і призову на строкову військову службу Бережанської міської ради на 2020-2023 роки  

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джере

ла 

фінанс

ування 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. у тому числі: Очікуваний 

результат 
2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

1. Модернізації та 

підтримання в 

постійній 

готовності 

пункту 

управління для 

роботи штабу 

територіальної 

оборони на базі 

Бережанського 

об’єднаного 

міського 

військового 

комісаріату. 

 

1.Модернізація 

системи 

централізованого 

оповіщення: 

- придбання та 

проведення монтажних 

робіт з встановлення 

автоматизованої 

телефонної речової 

інформаційної системи 

(ATRIS-PCI-A-12/2, 

Alarm DTR – 08 GSM, 

"Саmerton GSM") 

централізованого 

оповіщення 

2020 Відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії 

з правоохоронними 

органами, та 

мобілізаційної 

роботи,  

Станційно-лінійна 

дільниця №1 

м.Бережани 

комбінованого 

центру 

телекомунікацій № 

142 Тернопільсь кої 

філії ПАТ 

«Укртелеком» 

Міській 

бюджет 

17,0 - - - 17,0 Забезпечить : 

- своєчасне 

інформування 

особового складу 

штабу територіальної 

оборони, керівників 

підприємств 

організацій установ що 

мають мобілізаційні 

завдання 

 

  2.Експлуатаційно-

технічне 

обслуговування 

апаратури оповіщення 

2020-

2023 

Відділ з питань ЦЗН 

ВзПОтаМР, 

СЛД № 1 ТФ ПАТ 

«Укртелеком» 

Міській 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Забезпечить щорічне 

підтримання системи 

оповіщення в стані 

готовності до 



 

використання 

 Всього за розділ 
Міській 

бюджет 
20,0 3,0 3,0 3,0 29,0  

2. Забезпечення 

функціонування 

загону 

територіальної 

оборони та роти 

охорони 

Бережанського 

об’єднаного 

міського 

військового 

комісаріату 

Забезпечення загону 

територіальної оборони 

необхідним майном та 

пальним 

2020-

2023 

Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

Бережанський 

ОМВК. 

Міській 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Здійснення охорони та 

оборони важливих 

об’єктів в особливий 

період. Придбання 

майна та  

пально-мастильних 

матеріалів у 

відповідності до 

розрахунків 

Бережанського ОМВК 

 

 
Всього за розділ 

Міській 

бюджет 
30,0 30,0 30,0 30,0 120,0  

3. Утримання, 

технічне 

оснащення 

призовної 

дільниці та  

дільниці 

оповіщення 

міської ради 

1.Косметичний ремонт 

приміщення призовної 

дільниці м.Бережани 

 

2020-

2023 

Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

Бережанський 

ОМВК. 

Міській 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Дозволить утримувати 

приміщення призовної 

дільниці м.Бережани в 

готовності до роботи за 

призначенням 

2. Технічне оснащення 

сучасними засобами 

зв’язку, комп’ютерною, 

іншою оргтехнікою та 

програмним 

забезпеченням. 

2022 Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

Бережанський 

ОМВК. 

Міській 

бюджет 

- - 12,0 - 12,0 Забезпечить 

покращення роботи 

дільниці оповіщен - ня, 

зменшення часу на 

оповіщення 

військовозобов’язаних 

вручення їм повісток та 

розшуку. 

 2. Придбання, 

встановлення та 

утримання джерела 

автономного 

2019-

2020 

роки 

Відділ з питань ЦЗН 

міської ради 

Бережанський РЕМ 

Міській 

бюджет 

- 14,0 2,0 2,0 18,0 Забезпечить роботу 

призовної дільниці та 

дільниці оповіщення в 

умовах відсутності в 



 

електропостачання районі 

електропостачання 

 3. Забезпечення 

засобами радіаційного 

та хімічного захисту 

особового складу 

дільниці оповіщення 

2021-

2023 

Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

 

Міській 

бюджет 

- 10,0 10,0 30,0 50,0 Забезпечення засобами 

РХЗ особового складу 

дільниці оповіщення 

міської ради (36 чол) 

відповідно до 

розрахунку: 

2017-2018 роки 

протигази – 36 шт.,  

респіратори – 36 шт,  

2019 рік - 

костюми захисні 

 Л-1– 20 шт. 

Всього за розділ 

Міській 

бюджет 40,0 64,0 64,0 72,0 240,0 

 

 

 

4. Створення та 

накопичення 

матеріального 

резерву для 

виконання 

заходів 

мобілізаційного 

плану, призову 

на строкову 

військову 

службу 

1. Придбання паливно-

мастильних матеріалів 

для організації та 

проведення оповіщення 

військовозобов’язаних, 

а також організації їх 

розшуку. та доставку 

мобілізованих 

людських ресурсів та 

призваних на збори на 

обласний збірний 

пункт та навчальні 

центри. 

2020-

2023 

Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

Бережанський 

ОМВК. 

Міській 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Забезпечить 

проведення заходів з 

оповіщення, розшуку 

та доставку 

мобілізованих 

людських ресурсів та 

призваних на збори на 

обласний збірний 

пункт та навчальні 

центри. 

 
Всього за розділ 

Міській 

бюджет 
6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 

 



 

5. Організація  

приписки юнаків 

до призовної 

дільниці, 

проведення  

призову на 

строкову 

військову 

службу 

та на військову 

службу по 

контракту 

 

Виготовлення 

відповідних бланків 

для формування 

особових справ 

призовників і 

військовозобов’язаних 

відібраних на військову 

службу по контракту, 

облікових книг, 

журналів та 

формалізованих 

документів 

2020-

2023 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

Бережанський 

ОМВК. 

Міській 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Виготовлення 

відповідних бланків 

для формування 

особових справ 

призовників і 

військовозобов’язаних 

відібраних на 

військову службу по 

контракту, облікових 

книг, журналів та 

формалізованих 

документів  

 
Всього за розділ 

Міській 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

 

6. Проведення 

занять, 

тренувань та 

навчань з 

мобілізаційної 

готовності  

Проведення занять, з 

особовим складом 

пункту управління, 

дільниці оповіщення, 

попереднього збору 

військовозобов’язаних 

і техніки. 

2020-

2023 

Бережанський 

ОМВК спільно з 

відділом з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР 

Міській 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Забезпечить підготовку 

особового складу 

апарату посилення 

ОМВК до проведення 

заходів мобілізації  

 
Всього за розділ 

Міській 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

 

7. Виконання 

заходів, 

спрямованих на 

навчання 

керівних кадрів з 

питань 

мобілізаційної 

підготовки 

ведення 

військового 

1. Забезпечення 

проведення занять з 

керівниками 

підприємств 

організацій установ що 

мають мобілізаційні 

завдання 

(виготовлення стендів з 

мобілізаційної 

підготовки) 

2020-

2023 

Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

Бережанський 

ОМВК. 

Міській 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Забезпечить підготовку 

керівників, 

підприємств, 

організацій, установ, 

військовооблікових 

працівників 



 

обліку та 

бронювання 

2. Облік 

військовозобов'язаних і 

призовників, їх 

бронювання на період 

мобілізації та на 

воєнний час. Надання 

звітності щодо 

бронювання 

військовозобов'язаних 

2020-

2023 

Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР, 

Бережанський 

ОМВК. 

Міській 

бюджет 

1,0 17,0 1,0 1,0 20,0 Щорічне виготовлення 

необхідних бланків 

друкованої продукції 

щодо обліку та 

бронювання  

2018 рік – придбання 

комп’ютерної техніки 

та відповідних програм 

забезпечення ведення 

військового обліку 

 
Всього за розділ 

Міській 

бюджет 
3,0 19,0 3,0 3,0 28,0 

 

8. Військово-

патріотичне 

виховання 

молоді 

Виготовлення наочної 

агітації військового 

напрямку та їх 

розміщення на 

території шкіл 

2020-

2023 

Відділ з питань 

ЦЗН,ВзПОтаМР,, 

 

 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Своєчасна та якісна 

підготовка до вступу 

молоді у військові 

навчальні заклади 

 
Всього за розділ 

Міській 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

 

 
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМУ 

Міській 

бюджет 
114 137,0 121,0 129,0 501,0 

 

 

Примітка: Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи - відділ з 

питань ЦЗН,ВзПОтаМР, станційно-лінійна дільниця №1 комбінованого центру телекомунікацій № 142 Тернопільської філії ПАТ 

„Укртелеком” – СЛД № 1 ТФ ПАТ „Укртелеком”, Бержанський ОМВК - Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат 

 

 

Секретар міської ради         Петр ГОНЧАР 



 30 

2019_1170_Затвердити Програму стимулювання громадян України, направлених Бережанським 

об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за 

контрактом у Збройні Сили України у 2020 році. 

2. Контроль за виконанням покласти на фінансове управління Бережанської міської 

ради. 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням № ____  

__ сесії ( ___ засідання) 

Бережанської міської ради 

_____ скликання 

ПРОГРАМА  

стимулювання громадян України, направлених Бережанським об’єднаним міським 

військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у 

Збройні Сили України у 2020 році  

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Бережанська міська рада  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

закони України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про оборону України» 

3. Розробник Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи міської ради 

4. Співрозробники Програми Бережанський об’єднаний міський військовий 

комісаріат  

(далі Бережанський ОМВК) 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Бережанська міська рада 

6. Учасники Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи міської ради, 

Бережанський ОМВК 

7. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7.1. Етапи виконання Програми відповідно до етапів відбору на військову 

службу з контрактом 

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: 

100,0 тисяч  гривень 

9.1. коштів міського бюджету 100,0  тисяч гривень 

9.2. коштів інших джерел - 

 

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

Своєчасне та якісне виконання визначених Генеральним штабом Збройних сил 

України (Тернопільським обласним військовим комісаріатом) планових завдань з відбору 

кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. 
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3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є матеріальне заохочення громадян України, які 

відібрані Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у 

Збройних Силах України у 2020 році. 

Завданням Програми є популяризація військової служби за контрактом у Збройних 

Силах України на території Бережанської міської ради. 

 

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

фінансування, строки виконання Програми 

Виконання Програми досягається шляхом виплати одноразової грошової допомоги 

кожному громадянину України, який направлений Бережанським ОМВК для проходження 

військової служби за контактом у Збройні Сили України, та заключили контракт. 

Програма розрахована на 2020 рік та стосується громадян, які відібрані та 

направлені для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 

України протягом 2020 року з розрахунку виконання планового завдання для 

Бережанської міської ради, яке доводиться щоквартально Тернопільською обласною 

державною адміністрацією (Тернопільським обласним військовим комісаріатом). 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних 

бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

(тис. грн.) 

У тому числі (тис. грн.)  

у 2020 році: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Міський 

бюджет 
100 25 25 25 25 

Інші джерела - -  - - 

Всього 100 25 25 25 25 

 

5. Визначення розміру одноразової грошової допомоги 

Розмір одноразової грошової допомоги громадянину України, який направлений 

Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 

України, та заключили контракт, визначає постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва Бережанської міської ради. 

Комісією визначається розмір одноразової грошової допомоги на підставі поданих 

громадянином, що направлений Бережанським ОМВК для проходження військової 

служби за контактом у Збройні Сили України, а саме: 

- заява про надання одноразової грошової допомоги; 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду; 

- виписка з наказу військового комісара Бережанського ОМВК про призов на 

військову службу за контрактом; 

- копія військового квитка; 

Додатково, для визначення розміру одноразової грошової допомоги, можуть 

подаватися документи, які підтверджують складні життєві обставини. 

 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники: 

- матеріальне стимулювання відібраних громадян України, як кандидатів на військову 

службу за контактом у Збройні Сили України шляхом виплати одноразової 

матеріальної допомоги; 

- створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв кандидатами  для 

проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України на 

території Бережанської міської ради. 
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2019_1171_Надати згоду на прийняття до комунальної власності Бережанської міської 

територіальної громади активів, придбаних за кошти обласної програми вшанування 

українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів та Героїв 

Небесної Сотні і учасників операції у ХХІ столітті, які знаходяться в с. Посухів: 

–  пам’ятний знак – первісна вартість 5916,00 грн; 

–  підставка – первісна вартість 5916,00 грн; 

–  пам’ятний знак – первісна вартість 1587,00 грн. 

2019_1172_Надати згоду на добровільне приєднання Жовнівської сільської територіальної громади 

Бережанського району Тернопільської області (село Жовнівка) до Бережанської 

міської територіальної громади Тернопільської області. 

2. Звернутися до Тернопільської обласної державної адміністрації з проханням про 

внесення змін «До перспективного плану формування територій громад 

Тернопільської області» в частині включення до Бережанської міської 

територіальної громади Жовнівської сільської територіальної громади 

Бережанського району. 

2019_1173_Встановити міському голові надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 

50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 

місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років. 

2. Здійснювати щомісячне преміювання міського голови, у межах фонду оплати праці у 

розмірі – 50% середньомісячної заробітної плати. 

3. Надавати міському голові, при наявності кошторисних призначень, преміювання до 

Дня Незалежності України та Дня місцевого самоврядування, у розмірі посадового 

окладу та інші виплати передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09 

березня 2006 року №268. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головному 

бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. здійснювати нарахування і виплату надбавок 

до посадового окладу та преміювання згідно з пунктом 1-3 даного рішення з 01 січня 

2020 року по 31 грудня 2020 року в межах затвердженого фонду оплати праці. 

2019_1174_Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2020 року структуру і штатний розпис управління та 

самостійних структурних підрозділів Бережанської міської ради згідно додатку, що 

додається. 

2. Вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2020 року рішення сесії міської 

ради від 23.12.2016 року № 436 «Про затвердження структури та штатного розпису 

Бережанської міської ради (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями сесії 

міської ради від 30.03.2017 року № 539, від 08.06.2017 року № 625, від 13.07.2017 

року № 657, від 17.08.2017 року № 679, від 14.09.2017 року № 707, від 25.01.2018 

року № 821, від 25.10.2018 року № 1108, від 29.11.2018 року № 1128, від 24.01.2019 

року № 1208, від 28.03.2019 № 1276). 

3. У зв’язку із затвердженням нової структури і штатного розпису управління та 

самостійних структурних підрозділів Бережанської міської ради:  

3.1. Створити фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради з 

чисельністю 6 штатних одиниць: 

- начальник відділу; 

- головний спеціаліст з питань економіки; 

- головний спеціаліст з питань бюджету; 

- спеціаліст 1 категорії з питань економіки; 

- спеціаліст 1 категорії з питань бюджету; 

- спеціаліст 1 категорії з питань обліку доходів та економічного аналізу. 

3.2. Ліквідувати з 29 лютого 2019 року: 

- фінансове управління Бережанської міської ради з чисельністю 7 штатних 

одиниць; 

- сектор економіки Бережанської міської ради з чисельністю 2 штатні 
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одиниці. 

3.3. Перейменувати відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету міської ради у відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

міської ради. 

3.4. Привести найменування посад у штатному розписі у відповідність до 

Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 

та перейменувати: 

- посаду «оператора ЕОМ» на посаду «оператора комп’ютерного набору»; 

- посаду «спеціаліста І категорії» централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді і спорту на посаду «бухгалтер 1 категорії» централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, молоді і спорту. 

3.5. Вивести із відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради 1 

штатну одиницю – начальник відділу-юрист. 

3.6. Вивести із юридичного відділу міської ради 1 штатну одиницю – спеціаліст 1 

категорії. 

3.7. Вивести із земельного відділу міської ради 1 штатну одиницю – спеціаліст 1 

категорії. 

3.8. Ввести у земельний відділ міської ради 1 штатну одиницю – головний 

спеціаліст. 

3.9. Вивести із обслуговуючого персоналу управління міської ради посади: 

- оператор комп’ютерного набору – 1 штатну одиницю; 

- діловод – 1 штатну одиницю. 

3.10. Ввести у відділ «Центр надання адміністративних послуг» міської ради посади: 

- начальник відділу – 1 штатну одиницю; 

- головний спеціаліст – 1 штатну одиницю; 

- оператор комп’ютерного набору – 1 штатну одиницю; 

- діловод – 1 штатну одиницю. 

4. Затвердити Положення про фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради 

(додається). 

5. Перевести, за згодою посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких 

скорочуються у зв’язку з ліквідацією фінансового управління та сектору економіки 

міської ради, на рівнозначні або нижчі посади у фінансово-економічний відділ 

міської ради, без конкурсного відбору, а саме: 

- заступника начальника управління - начальника бюджетного відділу 

фінансового управління – на посаду начальника фінансово-економічного 

відділу; 

- головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління – на посаду 

головного спеціаліста з питань бюджету фінансово-економічного відділу; 

-  спеціаліста 1 категорії бюджетного відділу фінансового управління – на 

посаду спеціаліста 1 категорії з питань бюджету фінансово-економічного 

відділу; 

- спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерського обліку, доходів та економічного 

аналізу фінансового управління – на посаду спеціаліста 1 категорії з питань 

обліку доходів та економічного аналізу фінансово-економічного відділу; 

- завідувача сектором економіки – на посаду головного з питань економіки 

фінансово-економічного відділу; 

- спеціаліста 1 категорії сектору економіки – на посаду спеціаліста 1 категорії з 

економіки фінансово-економічного відділу. 

6. Вивільнення і переведення посадових осіб управління та відділу, які ліквідовуються 

або перейменовуються, а також посади, які перейменовано, провести у відповідності 

до вимог чинного законодавства. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
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(секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С. 

 

 

Міський голова     Володимир МУЗИЧКА 

 

Додаток до рішення сесії міської ради 

 

Структура 

і штатний розпис управління  та самостійних структурних підрозділів Бережанської 

міської ради 

№ 

з/п 

 

Найменування посад 

Кількість 

 посад 

1 Міський голова 1 

2 Секретар міської ради 1 

3 Перший заступник міського голови 1 

4 Заступник міського голови 2 

5 Керуючий справами ( секретар) виконавчого комітету 1 

6 Староста с.Посухів 1 

7 Радник міського голови 2 

8 Спеціаліст 1 категорії з питань депутатської діяльності 1 

9 Спеціаліст 1 категорії з питань інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю 

1 

10 Головний спеціаліст з питань кадрової роботи 1 

11 Головний спеціаліст  з питань зовнішньо-економічної діяльності та 

інвестицій 

1 

12 Головний спеціаліст – інспектор праці 1 

 Всього 14 

  Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

13 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

14 Головний спеціаліст - бухгалтер 2 

15 Провідний спеціаліст з публічних закупівель 1 

 Всього 4 

 Загальний відділ  

16 Начальник відділу 1 

17 Спеціаліст 1 категорії з розгляду заяв та скарг громадян 1 

18 Спеціаліст 1 категорії 1 

19 Спеціаліст 1 категорії - архіваріус 1 

 Всього 4 

 Юридичний відділ  

20 Начальник відділу 1 

21 Головний спеціаліст 1 

22 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

 Земельний відділ  

23 Начальник відділу 1 

24 Головний спеціаліст 1 

25 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

 Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи 

 

26 Начальник відділу 1 
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27 Провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи і ведення 

військового обліку 

1 

28 Спеціаліст 1 категорії з питань цивільного захисту населення 1 

 Всього 3 

 Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури 

 

29 Начальник відділу 1 

30 Головний спеціаліст - архітектор  1 

31 Провідний спеціаліст 1 

32 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 4 

 Фінансово-економічний відділ  

33 Начальник відділу 1 

34 Головний спеціаліст з питань економіки 1 

35 Головний спеціаліст з питань бюджету 1 

36 Спеціаліст 1 категорії з питань економіки 1 

37 Спеціаліст 1 категорії з питань бюджету 1 

38 Спеціаліст 1 категорії з питань обліку доходів та економічного 

аналізу 

1 

 Всього 6 

 Відділ ведення державного реєстру виборців  

39 Начальник відділу 1 

40 Провідний спеціаліст 1 

41 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

  Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

42 Начальник відділу 1 

43 Адміністратор 4 

44 Адміністратор віддаленого робочого місця 1 

45 Головний спеціаліст 1 

46 Оператор комп’ютерного набору 1 

47 Діловод 1 

 Всього 9 

 Відділ державної реєстрації  

48 Начальник відділу 1 

49 Головний спеціаліст – державний реєстратор речових прав на 

нерухоме майно 

1 

50 Головний спеціаліст – державний реєстратор реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців 

1 

 Всього 

 

3 

 Служба у справах дітей , надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді 

 

51 Начальник служби 1 

52 Головний спеціаліст 1 

53 Спеціаліст 1 категорії 1 

 Всього 3 

 Обслуговуючий персонал  

54 Завідувач господарством 1 

55 Секретар міського голови 1 

56 Водій автотранспортних засобів 1 
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57 Прибиральниця службових приміщень 1.5 

 Всього 4.5 

 Всього по штату 63,5 

 САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ  

  Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст з питань молоді і спорту 1 

3 Провідний спеціаліст 1 

4 Інженер з охорони праці  1 

5 Спеціаліст з господарської діяльності освітніх закладів 1 

6 Юрисконсульт 1 

7 Діловод 1 

 Всього 7 

 Централізована бухгалтерія  

8 Головний бухгалтер 1 

9 Заступник головного бухгалтера 1 

10 Бухгалтер 1 категорії 6 

 Всього 8 

 Методичний кабінет  

11 Завідувач 1 

12 Методист 7 

 Всього 8 

 Всього по штату 23 

 Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради  

1 Начальник відділу 1 

2 Провідний спеціаліст 1 

3 Провідний спеціаліст з питань туризму 1 

 Всього 3 

 Централізована бухгалтерія  

4 Головний бухгалтер 1 

5 Бухгалтер 1 категорії 2 

 Всього 3 

 Всього по штату 6 

 

 
Всього по самостійних структурних підрозділах 29 

 Всього по штату  92,5 

 

Секретар міської ради       Петро ГОНЧАР 

2019_1175_Внести доповнення в Положення про систему оплати праці працівників міських 

комунальних підприємств засновником яких є Бережанська міська рада, 

затвердженого рішенням сесії міської ради №538 від 30.03.2017 року, а саме пункт 

2.7 розділу 2 «Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових 

окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної 

тарифної ставки робітника I розряду основного виробництва (мінімального 

посадового окладу (ставки працівника основної професії) встановлюються в 

розмірі:» доповнити: 

Найменування посад Коефіцієнти співвідношень 

інженер 3-3,4 

Підсобний робітник  2,5-3 

2019_1176_Затвердити додаткову угоду №3 від 23 жовтня 2019 року до Договору про спільну 

діяльність №69 від 17.10.2017 року між Бережанською міською та Курянівською 
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сільською радами затвердженого рішення сесії міської ради №728 від 05 жовтня 

2017 року щодо продовження терміном до 17.10.2020 року дії даного Договору. 

2019_1177_Внести зміни в рішення сесії міської ради №1509 від 15.11.2019 року, а саме в п. 1 

словосполучення «балансовою вартістю 19000,00 грн.» замінити словосполученням 

«балансовою вартістю 20896,00 грн.». 

2019_1178_Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 3000 

гривень Олинець Марії Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. _____. 

2. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати кошти відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради 

виплатити допомогу вказаним громадянам. 

2019_1179_Визначити відповідальним за збереження гідроспоруди по вул. Набережна, 6 в м. 

Бережани, яка взята на облік як безхазяйне майно 11.05.2017 року, - Бережанську 

районну громадську організацію «Клуб рибалок» до 01.12.2020 року. 

1. Юридичному відділу міської ради підготовити  договір про зберігання майна. 

2019_1180_Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради від 29.11.2018 р. №1148 «Про 

затвердження проекту із землеустрою та технічних документацій і надання в 

постійне користування земельних ділянок», а саме пункт 3 викласти в наступній 

редакції: 

«3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,1199 га для обслуговування 

спортивного майданчика – Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100:04:010:0259 в м. Бережани по вул. Гімназійна, 3«г». 

3.1. Зареєструвати право власності за Бережанською міською територіальною 

громадою в особі Бережанської міської ради на земельну ділянку за 

кадастровим номером 6120410100:04:010:0259 для обслуговування 

спортивного майданчика - Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови в м. Бережани по вул. Гімназійна, 3«г».  

3.2. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100:04:010:0259 

обслуговування спортивного майданчика в м. Бережани по вул. Гімназійна, 

3«г» в постійне користування відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради».  

2019_1181-1182_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. 

2. 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). 

3. 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. 

4. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в Відділ у 

Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській 
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області з метою подальшого надання земельних ділянок вищевказаному 

громадянину. 

ДОДАТОК  

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. _____ Богдан Федорович м. Бережани, вул. _____ _____ 

2. _____н Степан Богданович м. Бережани, вул. _____ _____3 

2019_1183_Скасувати рішення сесії міської ради № 1519 від 15 листопада 2019 року. 

2019_1184_Включити до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для подальшого продажу права оренди на земельних торгах, 

земельні ділянки, а саме:  

площею 4,7269 га за кадастровим номером 6120410100:04:004:0208, 

площею 6,3075 га за кадастровим номером 6120486000:01:001:2083,  

площею 2,4655 га за кадастровим номером 6120486000:01:002:0002,  

площею 2,4684 га за кадастровим номером 6120486000:01:002:0001,  

площею1,8106га за кадастровим номером 6120486000:01:002:0003 

площею 20,4128га за кадастровим номером 6120486000:01:001:2079,  

площею 6,4551 га за кадастровим номером 6120410100:01:002:0007  

площею 6,4551 га за кадастровим номером 6120410100:04:002:0105,  

площею10,6469 га за кадастровим номером 6120410100:02:001:0234 

площею 4,8470 га за кадастровим номером 6120410100:01:002:0006 

2019_1185_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,7269 га за кадастровим 

номером 6120410100:04:004:0208, зі зміною цільового призначення із «земель 

запасу» (код КВЦПЗ 16.00) на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 

земельних торгах у формі аукціону, на території Бережанської міської 

територіальної громади, за межами населеного пункту. 

2019_1186_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6,3075га за кадастровим 

номером 6120486000:01:001:2083, зі зміною цільового призначення із «земель 

запасу» (код КВЦПЗ 16.00) на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 

земельних торгах у формі аукціону, на території с. Посухів (Бережанської міської 

територіальної громади), за межами населеного пункту. 

2019_1187_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,4655га за кадастровим 

номером 6120486000:01:002:0002, зі зміною цільового призначення із «земель 

запасу» (код КВЦПЗ 16.00) на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 

земельних торгах у формі аукціону, на території с. Посухів (Бережанської міської 

територіальної громади) за межами населеного пункту. 

2019_1188_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,4684 га за кадастровим 

номером 6120486000:01:002:0001, зі зміною цільового призначення із «земель 

запасу» ( код КВЦПЗ 16.00) на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 
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земельних торгах у формі аукціону, на території с. Посухів (Бережанської міської 

територіальної громади) за межами населеного пункту. 

2019_1189_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8106 га за кадастровим 

номером 6120486000:01:002:0003, зі зміною цільового призначення із «земель 

запасу» (код КВЦПЗ 16.00) на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 

земельних торгах у формі аукціону, на території с. Посухів (Бережанської міської 

територіальної громади) за межами населеного пункту. 

2019_1190_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 20,4128га за кадастровим номером 

6120486000:01:001:2079, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 

земельних торгах у формі аукціону, на території с. Посухів (Бережанської міської 

територіальної громади) за межами населеного пункту. 

2019_1191_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6,4551 га за кадастровим 

номером 6120410100:01:002:0007, зі зміною цільового призначення із «земель для 

ведення городництва» (код КВЦПЗ 01.07) на «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права 

оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, на території Бережанської 

міської територіальної громади, за межами населеного пункту. 

2019_1192_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6,4551 га за кадастровим 

номером 6120410100:04:002:0105, зі зміною цільового призначення із «земель для 

городництва» (код КВЦПЗ 01.07) на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 

земельних торгах у формі аукціону, на території Бережанської міської 

територіальної громади, за межами населеного пункту. 

2019_1193_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею10,6469 га за 

кадастровим номером 6120410100:02:001:0234, зі зміною цільового призначення із 

«земель для городництва» (код КВЦПЗ 01.07) на « для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права 

оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, на території Бережанської 

міської територіальної громади, за межами населеного пункту. 

2019_1194_Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,8470 га за кадастровим 

номером 6120410100:01:002:0006, зі зміною цільового призначення із « земель 

запасу» ( код КВЦПЗ 16.00) на «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництв» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права оренди на неї на 

земельних торгах у формі аукціону, на території Бережанської міської 

територіальної громади, за межами населеного пункту. 

2019_1195_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 708 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок 

земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 

04 013 0262 гр. Шурготу Ярославу Богдановичу по вул. Хатки, 98 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Шурготу Ярославу Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 708 кв. м. для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Хатки, 98 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Шурготу Ярославу Богдановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1196_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 930 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок 

земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 

04 006 0298 гр. Буняк Ориславі Михайлівні по вул. Довженка, 7 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Буняк Ориславі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

_____безоплатно у власність земельну ділянку площею 930 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Довженка, 7 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Буняк Ориславі Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1197_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 807 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 0454 гр. Липному Василю Михайловичу по вул. Мечнікова, 47 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Липному Василю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. _____ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 807 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Мечнікова, 47 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Липному Василю Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1198_Припинити гр. Козуб Ганні Йосипівні, жительці вул. _____ Тернопільського району 

право оренди земельної ділянки площею 1000 кв. м. (кадастровий номер 6120410100 

04 004 0206) наданої для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Гайова,5 в м. Бережани, у зв’язку з відчуженням 

житлового будинку та добровільною відмовою. 

1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 12.03.2019 року. 

2019_1199_Надати гр. Ткачу Володимиру Володимировичу, жителю с. _____, Львівської області у 

власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для обслуговування придбаного 

житлового будинку по вул. Гайова, 5 в м. Бережани, за кадастровим номером 

6120410100 04 004 0206. 

5.1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2019_1200_Надати гр. Фаріон Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. _____ у власність 

земельну ділянку площею 742 кв. м. для обслуговування придбаного житлового 

будинку по вул. Мечнікова, 3 в м. Бережани, за кадастровим номером 6120410100 

04 008 0434. 

1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2019_1201_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок 

земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 

02 001 0671 гр. Папа Галині Дмитрівні по вул. Стефаника, 34 в с. Посухів,. 

1. Передати гр. Папа Галині Дмитрівні, жительці с. _____ безоплатно у власність 

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

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Стефаника, 34 в 

с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Папа Галині Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1202_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок 

земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 

04 006 0300 гр. Дем’янець Меланії Олександрівні та гр. Дем’янець Володимиру 

Юрійовичу по вул. Родини Старухів, 13 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Дем’янець Меланії Олександрівні та гр. Дем’янець Володимиру 

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

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Родини Старухів, 13 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дем’янець Меланії Олександрівні та гр. Дем’янець Володимиру Юрійовичу 

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

Земельного кодексу України. 

2019_1203_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 486 кв. м. для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100 04 006 0301 гр. Дем’янець Меланії Олександрівні по вул. Родини 

Старухів в м. Бережани. 

1. Передати гр. Дем’янець Меланії Олександрівні, жительці м. Бережани, вул. 

_____ безоплатно у сумісну власність земельну ділянку площею 486 кв. м. для 

індивідуального садівництва по вул. Родини Старухів в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дем’янець Меланії Олександрівні виконувати обов’язки власника 

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

2019_1204_Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 12 кв. м., наданої гр. Підвисоцькій 

Галині Євгенівні та гр. Дуда Оксані Григорівні в оренду для обслуговування 

автогаражу в двох рівнях №5, №6 по вул. Червона, 27«а» в м. Бережани в сумі 

7938,0 грн. (сім тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень) в розрахунку 661,50 грн. 

( шістсот шістдесят одна гривня 50 коп.) за 1 кв. м., на підставі висновку про 

експертну грошову оцінку (висновок додається). 

1.1. Передати у власність шляхом продажу гр. Підвисоцькій Галині Євгенівні, 

жительці м. Бережани, вул. _____ та гр. Дуда Оксаною Григорівною, 

жителькою м. Бережани, вул. _____ земельну ділянку площею 12 кв. м. 

кадастровий номер 6120410100:04:020:0531 за 7938,0 грн. (сім тисяч 

дев’ятсот тридцять вісім гривень) в розрахунку 661,50 грн. (шістсот 
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шістдесят одна гривня 50 коп.) за 1 кв. м. в м. Бережани, по вул. вул. Червона, 

27«а» в Бережанської міської територіальної громади.  

1.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 

чинного законодавства. 

1.3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр. 

Підвисоцькій Галині Євгенівні та гр. Дуда Оксані Григорівні після повної 

оплати її вартості. 

1.4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з набуттям 

на неї права власності. 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договори купівлі – 

продажу вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської ради. 

2019_1205_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Романіву Михайлу Корнелійовичу, м. Бережани, 

вул. _____ земельну ділянку площею 0,33 га для ведення городництва по вул. Л. 

Українки в м. Бережани. 

1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1206_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Маслію Роману Івановичу, жителю м. Бережани, 

вул. _____ земельну ділянку площею 0,05 га для ведення городництва по вул. 

Січових Стрільців в м. Бережани. 

1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1207_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Климко Вірі Володимирівні, жительці м. 

Бережани, вул. _____ земельну ділянку площею 0,05 га для ведення городництва по 

вул. Корольова в м. Бережани. 

1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1208_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Бесага Володимиру Богдановичу, жителю 

вул. _____ с. _____оренду земельної ділянки площею 700 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Депутатська, кадастровий номер 6120410100 

04 020 0518. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди 

і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1209_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Іванчишин Марії Іванівні, жительці м. 

Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 324 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Комарова. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди 

і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1210_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Колодка Нестору Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул. _____ земельну ділянку площею 0,10 га для ведення городництва по 

вул. Тернопільська в м. Бережани. 

1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1211_Надати терміном до 01.12.2024 року гр. Механіку Роману Івановичу, жителю м. Бережани 

вул. _____ у сервітутне користування умовну частку земельної ділянки площею 20,5 



 43 

кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення по вул. Чорновола, 5/2 в м. 

Бережани. 

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

ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання додаткової угоди до 

договору сервітутного користування і її реєстрації до 20.02.2020 року. 

2019_1212_Надати гр. Пудлик Антоніні Йосипівні та гр. Заяць Григорію Михайловичу, жителям м. 

Бережани, вул. _____ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Львівська,63 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1213_Надати гр. Пудлик Антоніні Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1200 кв. м. для ведення садівництва по вул. Львівська в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1214_Надати гр. Заяць Григорію 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 1200 кв. м. для ведення садівництва по вул. Львівська в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1215_Надати гр. Валига Марії Остапівні, жительці с. _____ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 692 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Раївська, 62/2 в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1216_Надати гр. Яремі Ярославу Володимировичу, 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 902 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Лепких, 22 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1217_Надати гр. Пашковські Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

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

господарських будівель та споруд по вул. Крушельницької, 2 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1218_Надати гр. Пашковські Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 836 кв. м. для ведення садівництва по вул. Крушельницької в м. Бережани. 
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1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1219_Надати гр. Боднару Ігорю Івановичу, жителю с. Посухів, вул. Лесі Українки, 3 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 2402 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Лесі Українки, 3 в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1220_Надати гр. Філь Володимиру Володимировичу, жителю с. _____ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

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

1537 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Лесі Українки, 9 в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1221_Надати гр. Філь Володимиру Володимировичу, жителю с. _____дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

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

1208 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1222_Надати гр. Філь Володимиру Володимировичу, жителю с. _____ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

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

1692 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1223_Надати гр. Боднар Галині Степанівні, жительці с. _____, дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 3006 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1224_Надати гр. Боднару Ігорю Івановичу, жителю с. _____, дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 817 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1225_Надати гр. Бідулі Ганні Іванівні, жительці с. _____ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1500 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1226_Надати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. _____, дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1200 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 
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2019_1227_Надати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. _____, 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 ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1228_Надати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. _____, дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1500 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1229_Надати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. _____, дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1500 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 

року. 

2019_1230_Надати гр. Недільському Степану Васильовичу, жителю с. _____, Бережанського району 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки площею 888 кв. м. для обслуговування складських приміщень по вул. 

Рогатинська, 100«в» в м. Бережани. 

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

2019_1231_Надати гр. Давидюку Сергію Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

площею 980 кв. м. для обслуговування складських приміщень по вул. Рогатинська, 

100«з» в м. Бережани. 

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

2019_1232_Надати гр. Кадиляк Ользі Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. _____ та гр. Солтисяку 

Івану Андрійовичу, жителю м. Бережани, вул. _____та дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. Корольова, 3«г» 

гараж № 5, 6(відповідно) в м. Бережани із земельне наданих у власність чи 

користування.  

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2020 року. 

2019_1233_Надати гр. Торгану Олегу Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. _____ та гр. Мельник 

Уляні Ярославівні, жительці м. Рівне, вул. _____ дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. Корольова, 3 «г» 

гараж № 7, 8 (відповідно) в м. Бережани із земельне наданих у власність чи 

користування.  

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2020 року. 

2019_1234_Надати гр. Новаківському Андрію Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ та гр. 

Галасу Андрію Львовичу, жителю м. Бережани, вул_____ дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. Корольова, 3«г» 

гараж №9, 10 (відповідно) в м. Бережани із земельне наданих у власність чи 

користування.  

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2020 року. 

2019_1235_Відмовити гр. Бартошко Михайлу Степановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ у 

наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1,95 га для ведення особистого селянського господарства 
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в урочищі «Жорнисько», так як цільове призначення даної ділянки – для ведення 

городництва. 

2019_1236_Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Бережанської міської 

територіальної громади на 2020-2021 рік. 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішенням сесії Бережанської  

міської  ради                         

від __________2019 р. № ______ 

 

ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НА 2020-2021 РОКИ 

(проєкт) 

 

 

м. Бережани 

2019 рік 

ВСТУП 

Програма соціально-економічного розвитку Бережанської міської територіальної 

громади Тернопільської області на 2020-2021 роки (далі – Програма) підготовлена з 

урахуванням пропозицій мешканців міста, сіл, структурних підрозділів та депутатів 

міської ради, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації та аналізу 

розвитку  громади,  міста за попередні періоди.  

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять 

до складу  територіальної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети 

соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2020-2021 роки, а також 

заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного 

наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок 

збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження 

унікальних духовних і культурних традицій. 

Метою Програми у 2020-2021 роках є забезпечення покращення  життєдіяльності  

та благополуччя мешканців територіальної громади шляхом вирішення стратегічних 

пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2020-2021 роки: 

 покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розбудову 

економіки громади; 

 створення нових виробництв на інноваційно-інвестиційній основі та 

відновлення роботи існуючих підприємств (де це доцільно), як однієї з основних 

передумов вирішення широкого спектру суспільних проблем; 

 розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, промислової тощо); 

 відновлення культурної спадщини та формування на її основі туристичної 

галузі; 

 подальша реконструкція житлово-комунального сектору громади. 

 Програму  розроблено  з урахуванням: 

 Законів України: 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;  

 постанов Кабінету Міністрів України: 

- від 17 квітня 2019 р. № 335 “Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 р.  № 621”; 

- від 15 травня 2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і 
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соціального розвитку України на 2020-2022 роки»; 

 наказу  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва  та житлово-

комунального  господарства України від 30.03.2016 р. № 75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій  щодо формування і реалізації прогнозних та  програмних 

документів соціально-економічного  розвитку об’єднаної територіальної громади». 

Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням Тернопільської обласної ради від 04.01.2016 № 28; 

  Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Тернопільської 

обласної ради від 02.08. 2017 № 694. 

1. Соціально-економічна характеристика   

Бережанської міської територіальної громади 

1.1. Загальна характеристика 

2 листопада 2018 року 

рішенням сесії міської ради 

№ 1122 в рамках 

адміністративно-

територіальної реформи 

утворилася Бережанська 

міська територіальна 

громада. До її складу 

увійшли 1 міська та 1 

сільська рада,  а саме 4 

населених пункти: м. 

Бережани, с. Лісники, с. Рай, 

с. Посухів. 

Адміністративний 

центр громади розташований 

у м. Бережани. 

Бережанська 

територіальна громада знаходиться на заході Тернопільської області. 

Загальна площа Бережанської  міської територіальної громади 5984,8 га (в тому 

числі - с. Посухів 1090,8га) . В межах населених пунктів 1376,3 га., з яких: 

 м. Бережан - 579,3 га.; 

 с. Лісники – 215,0 га.; 

 с. Рай – 293,0 га.; 

 с. Посухів – 289,0 га. 

Міграційний рух населення у січні-вересень 2019 року по місту: 

  кількість випадків прибуття – 174; 

 кількість випадків вибуття – 280; 

 міграційне скорочення – 106. 

 

Розподіл постійного населення за віком на 1 січня 2019 року 

 

Вікова категорія (років) Кількість населення (осіб) 

0-6 1315 

7-14 1589 

15-34 5262 

35-54 5668 

55-59 1342 

60 і старше 4176 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ланівці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Малі_Кусківці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оришківці_(Лановецький_район)
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Відстань до обласного центру  м.  Тернопіль – 55 км., до діючого аеропорту                                         

« Львів»    – 100 км.  

Через територію міста проходить стратегічно важлива для України автомобільна 

дорога М-12, яка з’єднує найкоротшим шляхом Тернопільську область з центральною і 

східною Україною та з туристичним Прикарпаттям і Закарпаттям. По ній здійснюються 

міждержавні, внутрішньодержавні та місцеві перевезення вантажів і туристів.  

1.2. Економічний потенціал громади 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та 

є важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, 

структурної перебудови та зміцнення економіки міста. 

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та 

суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення сприятливого 

бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду посередництва під 

час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в 

місті діє Центр із надання адміністративних послуг. 

Станом на 01.11.2019 року відділом  «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету міської ради   суб’єктам звернень надано 5063 консультації та 4835 

адміністративних послуг, в тому числі: 1234 адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації; 4 послуги головного територіального управління юстиції у Тернопільській 

області. У відділі з питань надання адміністративних послуг можна отримати  148 

адміністративних послуг. 

Протягом 9 місяців 2019 року зареєстровано фізичних осіб підприємців - 103, з них 

припинило діяльність – 66, зареєстровано юридичних осіб – 5, з них припинило діяльність 

– 5. 

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання  фізичних осіб-підприємців на 

території Бережанської міської територіальної громади станом на 01.10.2019 року – 750, з 

яких 750 здійснює діяльність. 

Надходження до бюджетів всіх рівнів за звітний період 2019 року: 

- від діяльності малого підприємництва становить  12,8 млн. грн.; 

- від діяльності середнього бізнесу – 31,3 млн. грн. 

На території Бережанської  міської територіальної громади здійснює діяльність: 

- 5 середніх підприємств; 

- 68 малих підприємств. 

Також, реалізується проєкт Програми підтримки секторальної політики «Створення 

мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області», 

який передбачає створення інформаційно-консультаційного пункту для бізнесу у м. 

Бережани. 

На території Бережанської міської територіальної громади діє одне 

сільськогосподарське підприємство ПАП «Велес». 

Посівна площа в даному сільськогосподарському підприємстві становить   219,69 

га (з них паї – 51 договір – 97,32 га). 

Сільськогосподарське підприємство у 2019 році зібрало: 

- пшениці 662 тонни (площа посіву -  106.14 га); 

- сої 344 тонни  (площа посіву - 113,55 га). 

Валова продукція сільського господарства у 2019 році становила 5,0 млн. грн. 

Крім того, у с. Посухів для ведення сільського господарства земельні ділянки 

орендують такі суб’єкти господарювання: 

- ТзОВ «Оскар агро» - 119 га; 

- ПП «Галицькі аграрні інвестиції» - 81,0528 га (з них паї 18,79 га –51 

договір); 

- ПП «Качан-07» - 103,2 га (з них паї 9,31 га – 4 договори); 

- ТзОВ «Жива земля Потутори» - паї 2,34 га –9 договорів; 
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- ПОП «Урманське» - паї 35,91 га – 27 договорів. 

На території Бережанської міської територіальної громади  здійснюють 

виробничу діяльність 5 промислових підприємств, якими виробляється: 

ПП «Флюк» хлібобулочні вироби 

ТзОВ «Христина»                     гофротара 

ТзОВ «САНЗА  ТОП»    вироби із деревини 

ТОВ «Успіх» пиломатеріали, паркет штучний 

ТзОВ «Кеннер-Україна» металопластикові  конструкції 

- За 10 місяців 2019 року промисловими підприємствами вироблено товарної 

продукції на суму 93 449,7 млн. грн., що становить 76,3 % до аналогічного періоду 2018 

року. 

- За 10 місяців 2019 року промисловими підприємствами реалізовано продукції на 

суму 105 816,3 млн. грн., що складає 81,3% до аналогічного періоду 2018 року. 

1.3. Інфраструктурне забезпечення 

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне 

сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з 

твердим покриттям.  

Протяжність комунальних доріг на території громади складає  94, 113 км. 

Через територію міста проходить стратегічно важлива для України автомобільна 

дорога М-12, яка з’єднує найкоротшим шляхом Тернопільську область з центральною і 

східною Україною та з туристичним Прикарпаттям і Закарпаттям. По ній здійснюються 

міждержавні, внутрішньодержавні та місцеві перевезення вантажів і туристів. 

Щороку   проводиться  ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі 

вирішити проблему. 

Телефонним зв’язком забезпечені населені пункти громади.  

Послуги поштового зв’язку надаються в м. Бережани Центральним відділенням 

поштового зв’язку №1  м. Бережани Тернопільської дирекції  Акціонерного товариства 

"Укрпошта" та міським відділенням поштового зв’язку №2 м. Бережани,  решта населених 

пунктів надання послуг поштового зв’язку забезпечує пересувне відділення центру 

поштового зв’язку. Також послуги зв’язку надає «Нова пошта», «Ін-Тайм». 

Послуги в сфері житлово-комунального господарства надає БМКП «Господар», 

ТзОВ «Компанія«Еко-Інвест»» та БМКП «Добробут». 

На території громади газифіковано 6 314 домогосподарств; електропостачанням 

забезпечено – 7 200 домогосподарств; централізованим водопостачанням – 4 830 дворів. 

Кількість укладених договорів на вивезення ТПВ з: 

- домогосподарствами  – 5 510; 

- суб’єктами підприємницької діяльності – 260; 

- бюджетними організаціями – 36. 

1.4.Освіта 
Для задоволення потреб населення в освітніх послугах на території Бережанської 

міської територіальної громади створено відповідну мережу закладів освіти.  

Мережа закладів загальної середньої освіти станом на 10 жовтня 2019 року налічує 

5 закладів загальної середньої освіти (Бережанські ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, 

Бережанська школа-гімназія ім.Б.Лепкого, Посухівський НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»). 

Створені умови для здобуття дітьми та підлітками шкільного віку повної загальної 

середньої освіти у різних формах: денним навчанням охоплено 1966 учнів (з них 14 - у 

Посухівському НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»), в тому числі забезпечено доступність для дітей з 

особливими потребами до закладів загальної середньої освіти, зокрема, інклюзивним 

навчанням охоплено 13 учнів, організовано діяльність гуртків, груп продовженого дня. 

Всебічний розвиток дітей дошкільного віку Бережанської міської територіальної 

громади забезпечують 5 закладів дошкільної освіти (ДНЗ «Росинка», ДНЗ «Сонечко», 
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ДНЗ «Ромашка», ДНЗ «Золотий ключик») і ДНЗ при Посухівському НВК, в яких 

виховується 665 вихованців (з них 17 у ДНЗ при Посухівському НВК). 

Функціонує 2 позашкільні заклади освіти - Центр дитячої та юнацької творчості та 

Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа, позашкільною освітою охоплено 1021 

дитина, та міжшкільний навчально-виробничий комбінат, де займається 35 дітей. 

Середня наповнюваність груп закладів дошкільної освіти Бережанської міської 

територіальної громади – 24,6 вихованців, середня наповнюваність класів закладів 

загальної середньої освіти – 22,8 учнів.  

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку становить 51,9 %.  

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 18 травня 2018 року №945 створено 

комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради. 

1.5.Культура 
У 2019 році мережа закладів культури Бережанської міської ради налічувала 9 

установ, а саме: 4 клубних заклади (міський будинок культури «Просвіта», народні доми 

сіл Рай, Лісники та сільський клуб с.Посухів), 2 мистецькі навчальні заклади (Бережанська 

державна школа мистецтв, Бережанська державна художня школа), 1 музей 

(Бережанський міський музей книги), Комунальний заклад «Бережанська міська 

бібліотека ім. Богдана Лепкого», до складу якої входять бібліотеки-філіали сіл Лісники, 

Рай та Посухів. 

1.6.Система медичних закладів громади 
Медична допомога жителям Бережанської міської територіальної громади 

надається центральною районною комунальною лікарнею на 185 ліжок,  поліклінічним 

відділом центральної районної комунальної лікарні на  370 відвідувань в зміну,  районним 

комунальним некомерційним підприємством «Бережанський центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради (укладено 32 095 декларацій з 

лікарями Бережанського АЗПСМ, з яких 14 000 – міських) та 1 фельдшерсько-

акушерським пунктом в с. Посухів. 

1.7.Туристичний потенціал 

Місто має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять кліматичні, 

ландшафтні умови, водні об'єкти, джерела мінеральних вод, історико-культурні об'єкти, 

що сприяє розвитку туризму різного напряму. 

На території  громади є унікальні можливості для розвитку туристичної 

інфраструктури, які, перш за все, пов’язані з наявністю багатьох пам’яток архітектури, 

природи, культури та історії.  

У трьох кілометрах від м.Бережани знаходиться село Рай, де колись 

розташовувалася заміська резиденція Сенявських. Окрім замку, у Бережанах збереглися 

численні пам’ятки архітектури, зокрема: парафіяльний костел Петра і Павла (1600-1625), 

Миколаївська церква (кін. XVI-поч. XVII ст.), Троїцька церква (1768-1902), вірменська 

церква Святого Георгія (1764), комплекс монастиря Бернардинів (1683-1742) тощо. 

На території знаходиться місце релігійного паломництва «Монастирок», урочища 

Рурисько, Сторожисько, дендропарк Рай. 

На території міського замку Сенявських проводяться різноманітні фестивалі. В 

монастирі Бернардинів відновлено функціонування церкви, проводяться відправи, 

влаштовано хресну дорогу. 

 

 2. Фінансово-бюджетна складова розвитку Бережанської міської 

територіальної громади 

Головною метою є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних 

напрямків соціально-економічного розвитку ОТГ та підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів. 

Бюджет громади формується у відповідності з Бюджетним Кодексом України і 
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входить до зведеного державного бюджету України. 

Очікуваний  обсяг міського бюджету 2020 року за загальним та спеціальним 

фондом складе: 

за доходами -  113 300, 0 тис. грн.; 

за видатками – 113 300,0 тис. грн. 

Податок на доходи фізичних осіб  передбачається  одержати у розмірі 38 893,0 тис. 

грн., акцизного податку – 1280,0 тис. грн.  

Надходження від  сплати єдиного податку очікується в розмірі –8 383,8 тис. 

гривень, від плати за землю – 4 836,0 тис. грн. 

Протягом 2019 року розподілено вільних залишків на суму 3124,1 тис.грн. 

3. Реалізація заходів соціально-економічного розвитку Бережанської  міської 

територіальної громади у 2019 році 

На 2020 рік проектом бюджету передбачено  дохідну частину бюджету в сумі 108 

400,0 тис. грн, в тому числі:  

власні надходження – 62200,0 тис. грн.  

освітня субвенція – 29114,0 тис. грн.  

медична субвенція – 3888,2 тис. грн.  

базова дотація – 9915,8 тис. грн. 

Протягом 2019 року надано субвенцій: 

- з  державного бюджету: на формування інфраструктури – 840,5 тис. грн., 

соціально-економічний розвиток окремих територій – 716,0 тис. грн., освітню субвенцію – 

26132,4 тис. грн., на нову українську школу – 356,3 тис. грн., надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами – 335,0 тис. грн. та інші. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році реалізується 3 

проєкти:  

 Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення с. Посухів. 

 Капітальний ремонт санвузла Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. 

 Реконструкція адміністративної будівлі Бережанської міської ради (добудова 

санвузла та забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення до Центру надання адміністративних послуг вул. 

Банкова,3, м. Бережани,Тернопільська область)  

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів відділом 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради було здійснено ряд заходів, зокрема: 

- отримано шкільний автобус, виділено кошти із міського бюджету на 

співфінансування у розмірі 610,0 тис. грн.; 

- отримано 25 персональних комп’ютерів для закладів загальної середньої 

освіти, виділено кошти із міського бюджету на співфінансування у розмірі 75,055 тис. 

грн.; 

- отримано обладнання для класу хімії в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 

виділено кошти із міського бюджету на співфінансування у розмірі 150,1 тис. грн.; 

- придбано на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти “Нова українська школа”: 

 шкільні парти і меблі на суму 279,071 тис. грн., з них кошти державного 

бюджету – 195,35 тис. грн., міського бюджету – 83,721 тис. грн.; 

 дидактичні матеріали на суму 114,306 тис. грн., з них кошти державного 

бюджету – 80,014 тис. грн., міського бюджету – 34,292 тис. грн.; 

 комп’ютерне обладнання на суму 95,113 тис. грн., з них кошти державного 

бюджету – 66,579 тис. грн., міського бюджету – 28,534 тис. грн. 

- проведено поточний ремонт покрівлі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. 

Гімназійна, 2. Замінено 240 м
2
 покрівлі. Використано кошти міського бюджету у сумі 

190,185 тис. грн.; 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/12922126
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- проведено поточний ремонт санвузлів Бережанської школи-гімназії ім. Б. 

Лепкого в м. Бережани по вул. Руська 12А. Використано кошти міського бюджету у сумі 

55,228 тис. грн.; 

- проведено поточні ремонти внутрішніх приміщень, роботи по 

облаштуванню спортивних та інших майданчиків, закупівлю обладнання та інвентарю на 

кошти міського бюджету у сумі 412,125 тис. грн.; 

- розпочато роботи по об’єкту будівництва «Енергоефективний проект 

розвитку: реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням твердопаливного 

котла в ДНЗ «Ромашка» за адресою вул. Мазепи 1, в м. Бережани Тернопільської обл.». 

Вартість проекту 3 112,0 тис. грн., вартість робіт 2 570,00 тис. грн. Передбачені кошти у 

2019 році - міський бюджет 20,0 тис. грн., державний бюджет (субвенція на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) 500,0 тис. грн.; 

- розпочато роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт санвузлів 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Садова, 5 в м. Бережани Тернопільської області» за 

кошти державного бюджету (субвенція на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році). Вартість проєкту 242,127 тис. грн., вартість робіт 

222,225 тис. грн.; 

- розпочато роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт санвузлів 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Гімназійна, 2, в м. Бережани Тернопільської 

області». Вартість проєкту 852,871 тис. грн.,  вартість робіт 803,302 тис. грн. Передбачені 

кошти у 2019 році з державного бюджету (освітня субвенція на забезпечення належних 

санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях ЗЗСО) у розмірі 200,0 тис. грн.; 

- планується провести роботи у 2019 році по об’єкту будівництва 

"Капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій із заміною вікон та 

дверей Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Садова, 5 м. Бережани Тернопільської 

області". Вартість проекту 291,0 тис. грн. 

Також, рішенням сесії міської ради №1133 №1134 від 29 листопада 2018 року  

затверджено  Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Бережанської міської 

ради та міську програму «Громадський бюджет Бережанської міської ради на 2019 рік». 

Відповідно, за результатами голосування мешканців громади, затверджено проекти-

переможці у 2019 році, а саме: 

I. великі проєкти: «Реконструкція дитячо-спортивного майданчика по вулиці 

Тернопільській»; 

II. малі проєкти: «Музичний скверик», «Відновлення дверей у стилі 

неокласицизму на вул. Вірменська 2», «Підтримка розвитку веслування в м. Бережани». 

Окрім цього, спрямовано залишок коштів в сумі 151 тис. 825 грн. на фінансування 

проєкту, який  зайняв 2 місце в категорії великі проєкти – «Створення благодійної їдальні 

для найуразливіших верств населення». 

Також для створення позитивного іміджу та інформування потенційних інвесторів 

про Бережанську міську територіальну громаду розроблено рекламно-іміджева продукція: 

інформаційний буклет, сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на 

території громади, які можуть бути запропоновані для інвестиційних пропозицій. 

Протягом звітного періоду 2019 року на території Бережанської міської 

територіальної громади проведено поточні ремонти підрядними організаціями: 

 вул. Шевченка, С.Стрільців, Львівська, Привокзальна, Л.Українки –  на суму 

838 288 грн.; 

Також, проведено влаштування пішохідних доріжок (тротуарів) підрядними 

організаціями: 

 вул. Шевченка – 200 м
2
, на суму 199 038 грн.; 

 вул. Руська 194 м
2
, на суму 170 605 грн. 

Крім того, власними силами БМКП «Господар» проведено: 

- ремонт тротуару по вул. Шевченка - 288 м
2
.; 

https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6833?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6833?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6801?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6775?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6775?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6835?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6826?&compid=139
https://berezhany-budget.e-dem.in.ua/#/project/6826?&compid=139
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- ремонт тротуару по вул. С.Стрільці - 192м
2
; 

- ремонт тротуару на пл. Ринок – 288 м
2
; 

- облаштовано пішохідну доріжку у провулку між вулицями С. Бандери та Б. 

Хмельницького. На переході через водовідвідну канаву влаштували огороджувальні 

перила. 

- облаштовано автобусну зупинку «Лісники-Мікрон» (біля магазину 

«Оленка») бруківкою та проведено зварювальні роботи пошкоджених металевих 

елементів приставних лавок; 

- реконструкцію вуличного освітлення по вулицях: Л.Українки, 

О.Кобилянської, Монастирського та Хатки; 

- облаштування водостічної канави бетонними балками та плитами по вул. 

Привокзальна; 

- очистка водовідного каналу по вул. Кобилянська ,  на суму 38 937 грн.; 

- очистка водовідного каналу по вул. Тернопільська, на суму 14 870 грн.; 

- очистка водовідного каналу по вул. Шашкевича, Червона, на суму 27 058 

грн.; 

-  ямковий ремонт дорожнього покриття на вулицях: Банкова, Замкова, Бр. 

Лепких, Ів. Франка; 

- поновлено дорожні розмітки на міських автодорогах по вулицях: 

Гімназійній, Валовій та Академічній та ін. 

Службою автомобільних доріг в області  02.07.2018 р. оголошено тендер, а 

19.07.2018 р. проведено  аукціон та укладено договір № 18К від 06.08.2018 р. з ТОВ 

«Техно-Буд-Центр» щодо проведення капітального ремонту дороги міжнародного 

значення М-12. За результатами аукціону договір укладено на загальну суму 36,050  млн. 

гривень. Протягом 2018 року відремонтовано 887 м. дороги М-12 ( в межах міста 

Бережани), а у 2019 – 320 м. У 2018 році з міського бюджету було перераховано 3990,0 

грн. До кінця 2019 року обсяг фінансування складе 12 000 000 грн державних коштів. 

Комунальне підприємство «Господар» розпочало підготовчі роботи до зимового 

утримання міських автомобільних доріг. На узбіччях вулиць підготували необхідні запаси 

протибуксуючих матеріалів. 

На дорогах міста забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче 

нормативної відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість дорожніх 

знаків та оглядовість дороги на перехрестях, зонах обмеженої видимості, вирубку 

аварійних дерев. 

Крім того, проводиться: 

- реконструкція адміністративної будівлі Бережанської міської ради (добудова 

санвузла та забезпечення доступності осіб з інвалідністю і інших маломобільних груп 

населення до Центру надання адміністративних послуг) на вул. Банкова, 3, м. Бережани; 

- реконструкція покрівлі та системи опалення зі встановленням 

твердопаливного котла в ДНЗ «Ромашка»; 

- капітальний ремонт санвузлів Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. 

Садова, 5 в м. Бережани  та капітальний ремонт санвузлів Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

по вул. Гімназійна, 2; 

- водопровідні мережі м. Бережани – реконструкція водозабору 

(реконструкція водозабору до РЧВ). Кошторисна вартість проєкту – 4 448 682 грн. За 

результатами проведеного аукціону договір укладено з ТзОВ "АВАКС ПРОФ" на суму 

4 090 000 грн. Протягом 2019 року даний проєкт профінансовано в сумі 1 200 000 грн.(з 

місцевого бюджету – 450 000 грн. та з Державного – 750 000 грн.); 

- капітальний ремонт обладнання біологічних очисних споруд типа 

«Джерело» D100, м3/добу загальною кошторисною вартістю 240,29069 тис. грн. 

- будівництво спортивного комплексу по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани 

Тернопільської області. За результатами аукціону догорів укладено з ТОВ "ПРОФ БУД" 

https://www.dzo.com.ua/tenders/3036949/bid/9e4ff3639bfb489fac6f3023f97aad77/info
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на суму 52 800 000 грн. У 2018 році проєкт профінансовано у сумі 4 105 400 грн. (3,5 млн. 

грн. з державного бюджету та 605,4 тис. грн. з місцевого бюджету). Станом на 12.12.2019 

року даний проєкт профінансовано: 

  з місцевого бюджету - 1 995 000 грн. ; 

 з Державного бюджету – 11 500 000 грн. 

Інвестиційні проєкти, які  реалізуються за участю внутрішніх інвесторів у   м. 

Бережани: 

- реконструкція житлової квартири № 1 під магазин непродовольчих товарів в 

житловому будинку на вул. Замкова, 2 в м. Бережани, Тернопільської області; 

- будівництво автозаправного газового модуля стаціонарного АГЗП з 

наземним розташуванням, за адресою вул. Тернопільська, 19 "Д" м. Бережани, 

Тернопільської області; 

- реконструкція житлової квартири № 3 під об'єкт громадського  призначення 

(без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) на вул. Тернопільська, 6 

в м. Бережани, Тернопільської області; 

- будівництво закладу торгівлі з кафетерієм та СТО по вул. Тернопільська в м. 

Бережани, Тернопільської області; 

- реновація нефункціонуючих  промислових приміщень під торгово-

готельний комплекс по вул. Тернопільська, 10; 

- реконструкція багатоквартирного житлового будинку під одноквартирний 

житловий будинок з вбудованим магазином по вул. Руська, 4; 

- будівництво фабрики по виробництву гофрокартонної тари та упаковки 

ТзОВ «Христина»; 

- будівництво авто мийки самообслуговування по вул. Тернопільська; 

- реконструкція складу під цех по ремонту автомобілів, виготовлення 

металовиробів та металоконструкцій по вул. Рогатинська 100 О; 

- реконструкція складу-майстерні під склад-магазин, пункт дрібного ремонту 

автомобілів та гараж по вул. Шевченка 55С; 

- будівництво магазину непродовольчих товарів  по вул. Тернопільська, 94а/1; 

- реконструкція квартири під магазин промислових товарів без зміни 

зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані в м. Бережани пл. Ринок, 19 . 

- У 2020 році  планує запустити виробництво ТОВ «Керамік». Це 70 нових 

робочих місць, 

 3000 000,0 шт. в місяць (цегла, керамічні будівельні блоки та інше). Також 2020 році 

завершиться реалізація проекту «Будівництво фабрики по виробництву гофрокартонної 

тари та упаковки»(це коробки різних форм складності,яйце решітки,лита тара та інше). 

4. Мета, цілі і завдання плану соціально-економічного розвитку Бережанської міської 

територіальної громади 
Мета Плану соціально-економічного розвитку полягає у вирішенні спільних 

проблем мешканців усіх селищ та сіл, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних 

завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, 

інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання 

ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу. План спрямовано на 

місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та 

бізнесу Бережанської міської ради. План розвитку ставить перед громадою мету 

перетворити територію для комфортного проживання населення, де будуть створені рівні 

умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних 

адміністративних послуг. Саме людина стає центром та пріоритетом економічного 

розвитку  громади на тривалу перспективу. Головні завдання плану розвитку 

Бережанської міської територіальної громади: – аналіз теперішнього стану; – виявлення 

головних проблем та стратегічних цілей розвитку; – визначення першочергових цілей 
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розвитку; – визначення першочергових цілей та завдань щодо їх досягнення; – 

обґрунтування шляхів досягнення плану.  

Для досягнення мети Плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також 

завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади. 

Результати  SWOT – аналізу 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Географічне положення регіону та рівень 

його інфраструктурної забезпеченості (м. 

Бережани знаходиться у безпосередній близькості 

до транзитних центрів західної України та пунктів 

перетину кордону з країнами Європи); 

2. наявна   навчальна   база   для   підготовки 

спеціалістів  різних  галузей  економіки; 

3. розвинена соціальна інфраструктура 

(наявність дошкільних закладів, шкіл, медичних 

установ); 

4. наявність незадіяних у виробництві об’єктів  

нерухомості  та  земельних ділянок; 

5. наявність місцевої природної та сировинної 

бази;  

6.   наявний  працересурсний  потенціал; 

7.   сприятливі природно-кліматичні умови; 

  хороші  можливості  для  відпочинку  та 

унікальна  історико-архітектурна та природна 

спадщина. 

 

1. Наявність стихійних сміттєзвалищ, 

відсутність  паспортизованого сміттєзвалища; 

2. низька екологічна культура населення; 

3. слабка матеріально-технічна база шкіл, 

дошкільних закладів, закладів культури та 

потреба у капітальному ремонті їх будівель та 

покращенні забезпеченості навчального 

процесу технічними засобами; 

4. незадовільний стан доріг; 

5. слабо розвинена залізнична 

інфраструктура; 

6. неформальна зайнятість населення та 

тіньові доходи; 

7. низька народжуваність; 

8. трудова міграція (відтік) молоді; 

9. недостатня кількість обладнаних зон  

відпочинку. 

Загрози 

1. Відтік кваліфікованих кадрів; 

2. недосконала законодавча база щодо 

ОТГ; 

3. недостатня база залучення податкових 

надходжень для формування бюджету розвитку 

громади; 

4. нестабільне податкове законодавство; 

5. погіршення купівельної спроможності 

населення громади та регіону в цілому. 

Зростання цін; 

6. поширення безробіття, низький 

соціальний захист осіб; 

7. неможливість розпоряджатись землями 

за межами населених пунктів через відсутність 

відповідних законів; 

8. низький рівень розвитку виробничої 

інфраструктури. 

 

Можливості 

1. Децентралізація влади та розширення 

повноважень громади, бюджетна самостійність; 

2. реалізація в регіоні багатьох міжнародних 

та національних проєктів, до яких може 

долучитися громада (гранти, субвенції); 

3. реалізація спільних проєктів в рамках 

співробітництва територіальних громад, розвиток 

взаємовигідного партнерства з європейськими 

містами та регіонами; 

4. модернізація і розвиток шкільної освіти. 

Створення опорних шкіл; 

5. покращення рівня проживання, якості 

життя, надання соціальних послуг за рахунок 

покращення інфраструктури. 

 

Перелік стратегічних та операційних цілей та завдань громади: 

Суспільна сфера 

Таблиця. Цілі та завдання суспільної сфери 

Суспільна сфера 

Стратегічна ціль: 1. Висока якість надання суспільних послуг, зростання мобільності 



 56 

та соціальної активності  

Операційні цілі  Проєкти/ завдання 

1.1. Розвиток освіти для всіх 

вікових та професійних груп  

1) Технічне переоснащення навчальних закладів, 

забезпечення сучасними засобами навчання, 

комп’ютерною технікою, ліцензійними 

програмними продуктами 

2) Забезпечення морального та матеріального 

стимулювання і підтримки працівників галузі 

освіти 

3)  Створення на території громади умов для 

навчання та виховання дітей з особливими 

потребами 

4) Забезпечення морального, матеріального 

стимулювання і підтримки творчих здібностей 

учнівської молоді  

5)  Проведення реконструкції та капітального 

ремонту освітніх закладів громади 

6) Забезпечення організації літнього  відпочинку та 

оздоровлення дітей пільгових категорій , що 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки 

7) Проведення молодіжних культурно-мистецьких 

фестивалів, конкурсів, виставок художньої 

творчості, пленерів, творчих акцій та здійснення 

інших заходів спрямованих на виявлення і 

самореалізацію обдарованих дітей та молоді 

8) Проведення міських спортивно-масових заходів; 

забезпечення участі збірних команд з видів спорту 

в обласних, державних і міжнародних змаганнях; 

проведення навчально-тренувальних зборів для 

збірних команд міста з видів спорту; придбання 

спортивної форми, інвентаря, обладнання, 

медикаментів, канцтоварів, транспортне 

обслуговування змагань та друк поліграфічної 

продукції для обслуговування змагань, озвучення 

змагань 

1.2.  Створення умов  

для оздоровлення населення 

1) Реконструкція рентген відділення 

2) Реконструкція ліфтів центральної районної 

комунальної лікарні 

3) Забезпечення обладнанням медичним   твердим 

інвентарем кабінету імунологічних щеплень  

4) Розвиток різноманітних видів спорту задля 

здорового способу життя 

5) Забезпечення лікарні комп’ютеризованою 

технікою 

1.3. Забезпечення культурних 

потреб населення 

1) Поповнення бібліотечних фондів Комунального 

закладу «Бережанська міська бібліотека імені 

Богдана Лепкого» та бібліотек-філіалів 

2) Зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури 

3) Впровадження інноваційного підходу щодо 

популяризації туристичного потенціалу м. 
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Бережани. 

4) Оновлення формату проведення традиційних 

загальноміських заходів. 

Eкономічна сфера 

Стратегічна ціль: 2. Сприяння розвитку економічного потенціалу громади 

Операційні цілі  Проєкти/ завдання 

2.1.Розвиток малого та 

середнього підприємництва, 

покращення бізнес-

середовища на території 

громади 

1) Сприяння налагодженню стабільної роботи 

діючих підприємств. 

2) Сприяння інвесторам у питаннях консультативної 

допомоги, супроводженні інвестиційних проєктів, 

які реалізуються в громаді 

3) Оновлення переліків вільних земельних ділянок, 

виробничих площ, об’єктів незавершеного 

будівництва і актуальних інвестиційних проектів 

для інформування потенційних інвесторів. 

4) Забезпечення сприятливого інвестиційного 

клімату в рамках реалізації регіональної програми 

та участі в інвестиційних ярмарках, міжнародних 

форумах 

5) Популяризація економічного потенціалу та 

інвестиційних можливостей регіону, розробка 

презентаційно-інформаційних матеріалів та 

інформування широкого загалу інвесторів 

6) Створення індустріального парку та розвиток 

інвестиційних іституцій. 

7)    Підтримка діючого сільськогосподарського 

кооперативу  «Золоте Опілля». 

8)    Організація участі СПД громади у тренінгах з 

питань виходу на зовнішні ринки, зокрема 

використовуючи можливості угоди про Асоціацію 

України з ЄС. 

9)    Організація участі СПД громади у тренінгах та 

семінарах з питань впровадження інновацій на 

підприємствах, зокрема у сфері енергозбереження 

та екологічної безпеки. 

10)    Залучення безробітних до відкриття власної 

справи шляхом виплати одноразової допомоги. 

11)    Створення мережі об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва ( створення 

інформаційно-консультативного пункту для 

бізнесу) 

12)    Залучення ресурсного потенціалу із 

кредитування МСП (програма НУФ та    

кредитування КУБ). 

    13)  Прозорість та спрощення  процедур реєстрації 

бізнесу. 

 

2.3. Розробка нових 

туристичних продуктів на 

території громади 

1) Розробка нових туристичних маршрутів, 

привабливих для туристів. 

2) Проведення форумів, ярмарок, виставок, 

фестивалів. 

Просторово-функціональна сфера i сфера навколишнього середовища  
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Стратегічна ціль: 3. Розвиток інфраструктури 

3.1. Будівництво, ремонт та 

утримання доріг 

1) Впровадження системи аналізу (моніторингу) стану 

доріг населених пунктів громади  

2) Визначення обсягу та черговості робіт з ремонту та 

будівництва дорожньої мережі на території громади 

3) Будівництво 

4) Продовження капітального ремонту дороги 

міжнародного значення М-12 

5) Нанесення дорожніх розміток 

6) Здійснення капітального ремонту дорожнього 

покриття вулиць та тротуарів з врахуванням потреб 

маломобільних груп 

7) Ремонт існуючих та встановлення нових дорожніх 

знаків згідно правил дорожнього руху 

3.2. Модернізація системи 

водопостачання та 

водовідведення 

1) Впровадження системи моніторингу за станом 

систем водопостачання та водовідведення 

2) Почергове здійснення заходів з заміни 

водопровідної мережі. 

3) Заміна пожежних гідрантів. 

4) Встановлення трубчастих колодязів (помпи 

качалки). 

5) Заміна глибинних насосів . 

6) Реконструкція водозабору (реконструкція 

водопроводу до РЧВ). 

3.3. Запровадження 

ефективної системи 

поводження з побутовими 

відходами 

1) Утримання в належному стані сміттєзвалищ. 

2) Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

3) Поступове впровадження на території громади 

системи роздільного збирання сміття. 

4) Проведення роз’яснювальної роботи про 

необхідність укладення договорів на вивезення 

ТПВ. 

3.4. Розвиток мережі 

вуличного освітлення в 

населених пунктах громади 

1)   Проведення аналізу стану освітлення вулиць в 

населених пунктах громади 

2)   Освітлення вулиць та інших громадських місць 

(скверів, парків, ігрових майданчиків)  населених 

пунктів Бережанської міської територіальної 

громади 

3.5. Створення рекреаційних 

зон та зон для відпочинку 

1) Облаштування парків та скверів для відпочинку 

людей. 

2) Облаштування ігрових комплексів для дітей різних 

вікових груп. 

3) Будівництво мультифункціонального майданчика 

для занять ігровими видами спорту. 

3. 6. Енергоефективність та 

енергозбереження 

1) Заміна вікон на енергозберігаючі в бюджетних 

організаціях. 

2) Реконструкція покрівлі та системи опалення зі 

встановленням твердопаливного котла в ДНЗ 

«Ромашка». 

3) Поетапна заміна ламп в ліхтарях вуличного 

освітлення на LED-лампи . 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlYiFt5zfAhUTAxAIHY5MDWoQFjAAegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dut.edu.ua%2Fua%2Fnews-1-0-4881-energoefektivnist-ta-energozberezhennya-sogodni&usg=AOvVaw04MltQAvXK4zG3g2e55Vrs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlYiFt5zfAhUTAxAIHY5MDWoQFjAAegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dut.edu.ua%2Fua%2Fnews-1-0-4881-energoefektivnist-ta-energozberezhennya-sogodni&usg=AOvVaw04MltQAvXK4zG3g2e55Vrs
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5. Основні проблеми та пріоритетні напрями  

соціально-економічного розвитку 
Основними проблемами соціально-економічного розвитку громади є: 

 нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського 

призначення; 

 дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних 

інвестиційних проєктів; 

 зношеність основних фондів підприємств; 

 безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

 зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи; 

 погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та 

дорожньої інфраструктури; 

 зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення; 

 низький рівень газифікації сіл, освітлення, водозабезпечення; 

 незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях, 

висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів та відсутність достатньої 

кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері; 

 недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, 

культури у сільській місцевості; 

 забрудненість берегів рік, ставів побутовими відходами та неочищеними стічними 

водами, незадовільний стан збереження та переробки відходів. 

Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для 

подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення 

на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я та 

поліпшення життя населення. 

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку громади у 

2020 році є: 

 досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва; 

 ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, 

земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу; 

 реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави; 

 залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових 

організацій для реалізації проєктів соціально-економічного розвитку; 

 проведення оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та закладів 

культури; 

 покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання медичних 

послуг населенню; 

 покращення інфраструктури систем водозабезпечення та водовідведення, 

благоустрою. 

Розвиток економічного потенціалу громади 

6.1. Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні 

інвестиційних проєктів, які реалізуються в громаді;  

 сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 

 забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в рамках реалізації 

регіональної програми та участі в інвестиційних ярмарках, міжнародних форумах; 

 популяризація економічного потенціалу та інвестиційних можливостей регіону, 

розробка презентаційно-інформаційних матеріалів та інформування широкого загалу 

інвесторів; 
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 оновлення переліків вільних земельних ділянок, виробничих площ, об’єктів 

незавершеного будівництва і актуальних інвестиційних проєктів для інформування 

потенційних інвесторів. 

7. Розвиток інфраструктури: 

7.1 Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 впровадження енергозберігаючих технологій у закладах бюджетної сфери та 

житлово-комунального господарства; 

 проведення робіт по капітальному та поточному ремонту доріг місцевого 

значення; 

 приведення в належний стан придорожньої інфраструктури (знаки, розмітка, 

узбіччя, тротуари). 

8.Покращення санітарного стану територій та благоустрою: 

8.1 Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 дотримання мешканцями та суб’єктами господарювання правил благоустрою, 

встановлення контейнерних майданчиків на території громади; 

 поліпшення якості питної води (контроль за якістю води, своєчасний ремонт та 

заміна обладнання); 

 впорядкування та благоустрій русел малих річок та водойм в межах громади; 

 впорядкування та розвиток зелених насаджень міста; 

 забезпечення належного санітарного стану міських доріг та тротуарів, 

дворових територій, вирішення питання роздільного збирання ТПВ; 

 ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

 облаштування, покращення та благоустрій дитячих, спортивних майданчиків, 

шляхом встановлення лавок, огорож та ін. 

9. Підвищення якості надання освітніх, культурних, медичних, адміністративних 

послуг, в тому числі соціального характеру: 

9.1 Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 необхідність подальшого технічного переоснащення навчальних закладів, 

забезпечення сучасними засобами навчання, комп’ютерною технікою, ліцензійними 

програмними продуктами, широкомасштабне впровадження в навчально-виховний процес 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

  недостатня кількість місць у дошкільних закладах освіти; 

  недостатнє фінансування місцевих програм; 

 проведення капітального ремонту реконструкції закладів культури, освіти та 

медицини; 

 надання матеріальної допомоги онкологічно хворим, з тяжкими 

захворюваннями, інвалідам, учасникам АТО, жителям громади; 

 забезпечення максимального охоплення мешканців громади профілактичними 

оглядами та диспансеризацією з метою раннього виявлення захворювань; 

 популяризація роботи закладів культури, відзначення талановитих виконавців, 

проведення виставок, конкурсів та фестивалів; 

 зміцнення міжрегіональних зв`язків та міжнародних культурних взаємин 

відповідно до законодавства; 

 популяризація туристичного потенціалу та створення сучасного позитивного 

туристичного іміджу міста; 

 забезпечення належного функціонування Центру з надання адміністративних 

послуг Бережанської міської ради, розширення переліку адміністративних послуг, що 

надаються Центром. 

10. Основні завдання на 2020-2021 роки: 

 розвиток туристичної інфраструктури, збереження об’єктів культурної спадщини, 

розвиток звичаїв, традицій, народної творчості; 
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 забезпечення ефективного енергоспоживання на об’єктах бюджетної сфери з 

метою запобігання  надмірному використанню енергоносіїв та зростанню видатків бюджету 

на утримання закладів бюджетної сфери;  

 забезпечення економії енергоресурсів і якісного теплопостачання шляхом 

використання альтернативних видів палива; 

 забезпечення належного транспортного сполучення до всіх населених пунктів 

громади, поліпшення санітарного стану територій та благоустрою; 

 підвищення якості надання медичної допомоги та освітніх послуг, створення умов 

для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як 

важливої складової покращення якості та збільшення тривалості активного життя. 

Перелік дій щодо реалізації  Програми систематизовано у  додатку  1   «Заходи 

соціально-економічного розвитку, які плануються реалізувати на території Бережанської 

міської територіальної громади в 2020-2021 роках».           

11. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану 

Реалізацію  намічених у Плані заходів та досягнення запланованих показників 

передбачається здійснювати через економічні важелі шляхом виконання цільових програм, 

фінансування заходів яких здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей 

міського бюджету.  

Фінансове забезпечення реалізації Плану передбачається здійснювати за рахунок: 

• державного фонду регіонального розвитку; 

• коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм 

центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної 

сфери в регіонах; 

• субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів місцевим 

бюджетам; 

• коштів місцевих бюджетів; 

• коштів міжнародної технічної допомоги; 

• залучення коштів з міжнародних грантів; 

• коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не заборонених 

чинним законодавством. 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану 

затверджуються сесією Бережанської міської ради. 

Сесія   Бережанської  міської   ради визначає першочерговість виконання заходів з 

урахуванням пріоритетних напрямків плану і наявності фінансових та інших ресурсів. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням плану передбачає: 

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів; 

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів. 

Результати моніторингу оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційній веб-

сторінці Бережанської міської ради. 

Координацію діяльності виконавців плану здійснює  сектор економіки міської ради.  

Контроль за реалізацію плану міський голова залишає за собою. 

Сесія Бережанської міської   ради визначає першочерговість виконання заходів з 

урахуванням пріоритетних напрямків плану і наявності фінансових та інших ресурсів. 

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня 

благоустрою  населених пунктів громади, розвиток закладів соціальної сфери, підвищення 

рівня благополуччя населення  Бережанської  міської територіальної громади. 
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Заходи соціально-економічного розвитку, які плануються реалізувати 

на території Бережанської міської територіальної громади в 2020-2021 роках. 

п/п 
Назва  заходу 

. 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування на 2020-2021 

роки, тис. грн. 

Всьог

о 

Державний 

Бюджет, 

2020 рік 

Державни

й 

Бюджет, 

2021 рік 

Міський 

Бюджет,  

2020 рік 

Міський 

Бюджет,  

2021 рік 

1.1. Розвиток освіти для всіх вікових та професійних груп 

1.  
Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки працівників 

галузі освіти. 
60,0   60,0 

 

 

2.  
Забезпечення морального, матеріального стимулювання і підтримки творчих 

здібностей учнівської молоді. 
40,0   40,0  

3.  
Забезпечення організації літнього  відпочинку та оздоровлення дітей пільгових 

категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 
180,0   180,0  

4.  

Проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, виставок 

художньої творчості, пленерів, творчих акцій та здійснення інших заходів 

спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді. 

120,0   120,0  

5.  

Проведення міських спортивно-масових заходів; забезпечення участі збірних команд 

з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях; проведення 

навчально-тренувальних зборів для збірних команд міста з видів спорту; придбання 

спортивної форми, інвентаря, обладнання, медикаментів, канцтоварів, транспортне 

обслуговування змагань та друк поліграфічної продукції для обслуговування змагань, 

озвучення змагань. 

300,0   300,0  

6.  
Капітальний ремонт санвузлів Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул.Гімназійна, 2, в 

м.Бережани Тернопільської області. 
631,601 631,601    

7.  
Капітальний ремонт спортивного залу в Бережанській ЗОШ I-III ступенів №1 у м. 

Бережани по вул. Гімназійна, 2 Тернопільської області. 

1 499,38

1 
524,691 524,691 249,89 249,89 

8.  
Капітальний ремонт спортивного залу в Бережанській ЗОШ I-III ступенів №3 у м. 

Бережани по вул. Садова, 5 Тернопільської області. 

2 424,81

2 
848,684 848,684 363,722 363,722 

9.  
Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Садова, 5 в м.Бережани Тернопільської обл. 

2 072,21

5 
1 041,00  1 031,215  

10. 1
0 

Поточний ремонт (відновлення фасадів) Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 200,0   100,0 100,0 

11. 1 Поточний ремонт покрівлі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 200,0   100,0 100,0 
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1 

12 Поточний ремонт покрівлі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 200,0   100,0 100,0 

1.2 Створення умов для оздоровлення населення      

1. 1

2 

Забезпечення Бережанської АЗП-М РКНП «БЦПМСД» гематологічним 

аналізатором 
200,0   100,0 100,0 

2. 1

3 

Забезпечення обладнанням, медичним   твердим інвентарем кабінету імунологічних 

щеплень 
45,0   25,0 20,5 

3. 1

4 
Реконструкція ліфтів центральної районної комунальної лікарні. 150,0   75,0 75,0 

4. 1

5 
Реконструкція рентген відділення. 100,0   50,0 50,0 

5. 1

6 
Забезпечення лікарні комп’ютеризованою технікою . 300,0   150,0 150,0 

1.3.Забезпечення культурних потреб населення 

1. 1

8 
Придбання театральних крісел для актової зали Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. 200,0   200,0  

2. 1

9 

Оновлення формату проведення традиційних загальноміських заходів (Свята Зими, 

Дня міста, фестивалю Бережанського замку) . 
200,0 -  100,0 100,0 

3. 2

0 
Поліпшення якісного складу спеціалістів закладів культури. 8,0 -  8,0  

4. 2

1 

Поповнення бібліотечних фондів Комунального закладу «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого» та бібліотек-філіалів. 
50,0 -  50,0  

5. 2

2 
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури. 30,0 -  30,0  

6. 2

3 

Впровадження інноваційного підходу щодо популяризації туристичного потенціалу 

м. Бережани. 
10,0 -  10,0  

3.1.Будівництво, ремонт та утримання доріг 

1. 2

4 
Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка. 1500,0   1500,0  

2. 2

5 
Капітальний ремонт дороги по вул. С. Стрільці. 1500,0    1500,0 

3. 2

6 
Капітальний ремонт дороги по вул. Львівська. 1500,0   1500,0  

4. 2

7 
Капітальний ремонт дороги пл. Ринок. 1500,0   1500,0  
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5. 2

8 
Капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя. 1500,0    1500,0 

6. 2

9 
Поточний ремонт вулиць Шевченка, Привокзальна, Л.Українки, Львівська. 3000,0   1500,0 1500,0 

7. 3

0 
Нанесення дорожніх розміток. 20,0   10 ,0 10,0 

3.2.Модернізація системи водопостачання та водовідведення 

1. 3

1 
Заміна глибинних насосів ЕЦВ 8, ЕЦВ 6. 65,0   65,0  

2. 3

2 

Ремонт приміщення електро-щитових на артезіанських свердловинах по вул Миру, 

Депутатська, Шептицького-бічна. 
55,0   

55,0 

 

 

 

3. 3

3 
Заміна пожежних гідрантів . 35,0     

4. 3

4 
Заміна водопровідно-каналізаційної мережі по місту. 300,0   300,0  

5. 3

5 
Встановлення трубчастих колодязів (помпи качалки). 400,0   200,0 200,0 

6. 3

6 
Придбання спец автомобіля. 100,0   100,0  

7. 3

7 
Придбання частотного перетворювача. 300,0   300,0  

8. 3

8 

«Водопровідні мережі м. Бережани – реконструкція водозабору (реконструкція 

водопроводу до РЧВ. Коригування». 

4448,68

2 
 3781,379 667,302  

3.4.Розвиток мережі вуличного освітлення в населених пунктах громади 

1 Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення по вул. Червона, Медова. 300,0   150,0 150,0 

3.5. Створення рекреаційних зон та зон для відпочинку 

1 Облаштування скверу по вул. Тернопільська (благоустрій зелених насаджень, 

встановлення лавок та урн на території міста). 
100,0   

50,0 50,0 

 

3.6. Енергоефективність та енергозбереження 

1 

Енергоефективний проєкт розвитку: реконструкція покрівлі та системи опалення зі 

встановленням твердопаливного котла в ДНЗ «Ромашка» за адресою вул.Мазепи 1, в 

м. Бережани Тернопільської обл. 

710,0 710,0    

2 
Капітальний ремонт фасадів з заміною вікон будівлі Бережанської школи-гімназії ім. 

Б. Лепкого. 
705,0   705,0  

  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlYiFt5zfAhUTAxAIHY5MDWoQFjAAegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dut.edu.ua%2Fua%2Fnews-1-0-4881-energoefektivnist-ta-energozberezhennya-sogodni&usg=AOvVaw04MltQAvXK4zG3g2e55Vrs
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Основні завдання на 2020-2021 роки: 

«Перелік регіональних програм, запропонованих для фінансування з міського бюджету у 2020-2021 роках» 

№ з/п Назва Програми Дата та номер рішення районної/міської ради 

1.  Комплексна програма розвитку цивільного захисту м. Бережани, сіл Рай та 

Лісники на 2018-2020 роки. 

Рішення сесії міської ради від 22 лютого 2018 року 

№ 860  

2.  Програма попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та 

забезпечення пожежної і техногенної небезпеки на об’єктах різних форм 

власності в місті Бережани на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії №74 від 21.01.2016 р. 

3.  Про затвердження Програми сприяння оборонній та мобілізаційній 

готовності,відбору громадян на військову службу за контрактом і призову на 

строкову військову службу Бережанської міської ради на 2020-2023 роки. 

Рішення сесії № 

4.  Про затвердження Програми стимулювання громадян України,направлених 

Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження 

військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2020 році 

Рішення сесії № 

5.  Про Програму протипаводкового захисту і покращення технічного стану 

відкритих джерел та водотоків, інших об’єктів водного фонду та підвищення 

ефективності їх використання на території Бережанської міської ради на 2016-

2020 рр. 

Рішення сесії №364 від 22.09.2016 р. 

6.  Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 

території Бережанської міської ради на 2017-2027 рр. 
Рішення сесії №481 від 26.01.2017 р. 

7.  Міська програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії міської ради від 08 вересня 2016 року 

№344 

8.  
Міська програма протидії  торгівлі людьми на період до 2020 року. 

Рішення сесії міської ради від 08 вересня 2016 року 

№345 

9.  Міська програма цільової соціальної підтримки сім’ї та протидії домашньому 

насиллю на 2017 – 2020 роки. 

Рішення сесії міської ради від 25 травня 2017 року 

№589 

10.  
Програма розвитку туризму в м. Бережани, с. Лісники та Рай на 2018-2020 р.. 

Рішення сесії міської ради від 08 червня 2018 року 

№988 

11.  Про затвердження Програми збереження культурної спадщини           м. 

Бережани,сіл Лісники та Рай на 2018-2020 рр. 
Рішення сесії №923 від 26.04.2018 р. 

12.  Програма підтримки талановитої і обдарованої молоді в галузі культури і 

мистецтва Бережанської міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 
Рішення сесії №1141 від 29.11.2018 р. 

13.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку патронажної служби в 

Бережанському районі на 2018-2021 рр. 
Рішення сесії №946 від 18.05.2018 р. 
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14.  Програма надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Курянівської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської області на 2018-2020 роки. 
Рішення сесії №988 від 08.06.2018 р. 

15.  
Програма «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 24 

березня 2016 року №165 

16.  Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2017 - 2020 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 26 

жовтня 2017 року №737 

17.  Міська цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-

2021 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської ради №1143 від 

29.11.2018 року 

18.  
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської ради  №1198 від 

26.12.2018 року 

19.  
Міська програма «Ветеран» на 2016-2020 року. 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 21 

квітня 2016р. №194 

20.  Комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

“Турбота” на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 

29.01.2016 р. № 97 

21.  Міська програма «Підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної 

операції» на 2016-2020 роки. 

Рішення сесії Бережанської міської ради від 

24.03.2016 р. № 156 

22.  Програма збереження та забезпечення епідемічної (біологічної) безпеки 

населення на території населених пунктів Бережанської міської ради на 2019-

2023 роки. 

Рішення сесії №1142 від 29.11.2018 р. 

23.  Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Бережани на 

2019-2021 рр. 

Рішення сесії №1205 від 24.01.2019 р. ( Зміни №1440 

29.08.2019) 

24.  Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. 

Бережани на 2019-2021 роки. 
Рішення сесії №1278 від 28.03.2019 р. 

25.  Програма захисту від шкідливої дії вод, розчищення водостічних канав та 

очищення водопропускних труб на території Бережанської міської ради на 

2019-2022 роки. 

Рішення сесії №1330 від 30.05.2019 р. 

26.  Програма боротьби з борщівником Сосновського на території Бережанської 

міської ради на 2019-2022 роки. 
Рішення сесії № 1362 від 25.06.2019 р. 

27.  Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних 

тварин на території Бережанської міської ради на 2019-2025 роки. 
Рішення сесії № 1363 від 25.06.2019 р. 

28.  Програма збереження дверей, що несуть історичну цінність на території 

Бережанської міської ради на 2019-2022 роки. 
Рішення сесії № 1379 від 11.07.2019 р. 
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Показники соціально-економічного розвитку Бережанської міської  територіальної 

громади на 2020-2021 роки 

 Найменування показника 

Одини

ця 

виміру 

Значення 

показника 

у 

попереднь

ому році 

Значенн

я 

показни

ка у 

2020 

році 

Значення 

показника 

у 2021 році 

2020 

рік у 

відсотк

ах до 

2019 

року 

2021 

рік у 

відсотк

ах до 

2020 

року 

І  Демографічна ситуація 

1 
Чисельність постійного 

населення  на кінець року 
осіб 19352 19352 19352 100 100 

2 
Чисельність постійного 

населення віком 16-59 років 
осіб 12048 12071 12071 101 100 

3 
Кількість дітей віком до 16 

років 
осіб 3101 3272 3272 105 100 

4 

Демографічне навантаження 

на 1000 осіб працездатного 

віку 

% - -  -  

5 
Природний приріст 

(скорочення ) населення 

проміл

е 
- -  -  

6 

Загальний коефіцієнт 

вибуття сільського 

населення 

(на 1000 осіб наявного 

сільського населення) 

 - -  -  

7 

Внутрішня міграція 

населення в межах 

населених пунктів 

об’єднаної територіальної 

громади 

осіб - -  -  

ІІ  Економічна ефективність 

8 

Обсяг капітальних 

інвестицій  на 1 особу 
грн. 1591,38 1623,2 1655,7 102 102 

у  тому числі за рахунок 

коштів державного 

бюджету 

грн. - - - - - 

у  тому  числі за рахунок 

коштів обласного бюджету 
грн. - - - - - 

у тому числі за рахунок 

коштів  бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади 

грн. - - - - - 

9 

Кількість підприємств 

малого та середнього 

бізнесу  на 1000 осіб 

наявного населення 

одини

ць 
3,7/0,2 3,6/0,2 3,7/0,2 97/100 

102/10

0 

10 

Кількість кооперативів на 

1000 осіб наявного 

населення 

одини

ць 
- - - - - 

у  тому числі: - - - - - - 

обслуговуючих - - - - - - 

сільськогосподарських - - - - - - 
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виробничих 

сільськогосподарських 
- - - - - - 

споживчих - - - - - - 

11 

Протяжність побудованих 

доріг з твердим покриттям 

місцевого значення 

км - - - - - 

12 

Кількість проєктів 

регіонального розвитку, 

що реалізуються на 

території об’єднаної 

громади у тому числі за 

рахунок: 

одини

ць 
1 1 - 100 - 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 
 1 1 - 100 - 

коштів субвенцій з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

формування 

інфраструктури 

об’єднаних територіальних 

громад 

      

інших джерел       

13 

Обсяг фінансування 

проєктів регіонального 

розвитку, що реалізуються 

на території об’єднаної 

громади 

грн. 
55 487 

999 

55 487 

999 
- 100 - 

за рахунок державного 

бюджету 
 

11 500 

000 

29 745 

099,3 
-- -  

за рахунок місцевого 

бюджету 
 

1 495 

000 

12 747 

899,7 
- -  

за рахунок інших джерел  - -  -  

ІІІ Фінансова самодостатність 

14 

Доходи загального фонду 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без 

трансфертів) на 1 особу 

грн. 2828 3131 3232 104 103 

15 

Капітальні видатки бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади (без трансфертів) 

на 1 особу 

грн. 111 116 119 105 103 

16 

Частка базової дотації в 

доходах загального фонду 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без 

урахування субвенцій) 

% 10 17 23 176 135 
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17 

Частка видатків бюджету 

розвитку в загальному 

обсязі видатків об’єднаної 

територіальної громади (без 

урахування власних 

надходжень бюджетних 

установ) 

% 4 3,7 3,6 94 97 

18 

Обсяг надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади від 

сплати податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу 

грн. 1735 1964 2121 114 108 

19 

Обсяг надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади від 

плати за землю на 1 особу 

грн. 198 244 250 124 103 

20 

Обсяг надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади від 

сплати єдиного податку на 1 

особу 

грн. 403 423 450 105 106 

21 

Обсяг надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади від 

сплати акцизного податку на 

1 особу 

грн. 270 310 320 115 103 

22 

Обсяг надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади від 

сплати податку на нерухоме 

майно на 1 особу 

грн. 36 47 52 132 110 

ІV Якість та доступність публічних послуг 

23 

Частка домогосподарств, що 

мають доступ до фіксованої 

широкосмугової мережі 

Інтернет, у загальній 

кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної 

громади 

% 60 63 63 105 100 

24 

Забезпеченість населення 

лікарями загальної практики 

- сімейними лікарями на 

1000 осіб наявного 

населення на кінець року 

осіб 0,85 0,85 0,85 100 100 

25 

Середня наповнюваність 

групи дошкільного 

навчального закладу 

об’єднаної територіальної 

громади 

осіб 26,6 24,6 25,4 92,5 103 
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26 

Частка дітей дошкільного 

віку охоплена дошкільними 

навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей 

дошкільного віку 

% 88 82,5 83,2 93,7 101 

27 

Середня наповнюваність 

класів загальноосвітньої 

школи об’єднаної 

територіальної громади 

осіб 21,5 22,8 22,9 106,0 100 

28 

Частка дітей, для яких 

організовано підвезення до 

місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які 

того потребують 

% 100 100 100 100 100 

29 

Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у 

загальній кількості дітей 

шкільного віку 

% 44 51,9 48,7 117,9 93 

30 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали  за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

іноземної мови 160 балів і 

вище,  у загальній кількості 

учнів, що проходили 

тестування з іноземної мови 

% 80 81,9 80,4 102,4 98 

31 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали  за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з   

української мови 160 балів і 

вище,  у загальній кількості 

учнів, що проходили 

тестування з української 

мови 

% 85 77,2 82,6 90,8 106 

32 

Частка випускників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які отримали  за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

математики 160 балів і 

вище,  у загальній кількості 

учнів, що проходили 

тестування з математики 

% 75 80,7 81,1 107,6 101 

V Створення комфортних 

умов для життя 
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33 

Частка домогосподарств, 

забезпечених 

централізованим 

водопостачанням, у 

загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади 

% 70 68 68 97 100 

34 

Частка домогосподарств, 

забезпечених 

централізованим 

водовідведенням, у 

загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади 

% 30 30 30 100 100 

35 

Частка домогосподарств, які 

уклали кредитні договори в 

рамках механізмів 

підтримки заходів   з 

енергоефективності в 

житловому секторі за 

рахунок коштів державного 

бюджету (у тому числі   із 

співфінансуванням  з 

місцевих бюджетів), у 

загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної 

територіальної громади 

% 0,17 -  -  

36 

Частка населених пунктів, у 

яких впроваджено роздільне  

збирання  твердих 

побутових відходів, у 

загальній кількості 

населених пунктів 

об’єднаної територіальної 

громади 

% - -  -  

37 

Частка населених пунктів, 

які уклали договори з 

обслуговуючими 

організаціями на вивезення 

твердих побутових відходів, 

у загальній кількості 

населених пунктів 

об’єднаної територіальної 

громади 

% 78,3 77,8 78,7 99 101 

 

2019_1237_Затвердити прогноз бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2021-2022 

роки згідно з додатком 1 (додається). 

Додаток №1 

ПРОГНОЗ 

міського бюджету на 2021-2022 роки 

Прогноз міського бюджету враховує вимоги статті 21 Бюджетного кодексу України та 

Податкового кодексу України. Державна бюджетна політика на 2020-2022 роки щодо 
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місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток 

середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення 

міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, 

підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також 

створення дворівневої системи міжбюджетних відносин. Прогноз розроблено на основі 

комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки 

досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери та з урахуванням впливу зовнішніх 

факторів та їх тенденцій у перспективі. 

Прогнозні показники міського бюджету, обчислені на основі макропоказників 

економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».  

 Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, 

встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у 

середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності 

бюджетної політики Бережанської громади. 

Основними завданнями прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки є: 

- підвищення результативності та ефективності бюджетної політики; 

- своєчасне оцінювання несприятливих тенденції у бюджетній політиці з метою 

ефективного застосування профілактичних заходів; 

- стратегічне збалансування бюджетних показників; 

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу 

бюджетних коштів та ефективністю їхнього використання; 

- реалізація системних напрямів трансформування та удосконалення мережі 

бюджетних установ з метою надання якісних послуг; 

- покращення матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ на основі 

оптимізації витрат та залучення додаткового ресурсу. 

Формування прогнозу міського бюджету здійснено на основі принципів 

збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 

Бюджетного кодексу України. 

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку регіону 

відповідають пріоритетним напрямкам та завданням, визначеним Державною стратегією 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385, зі змінами та доповненнями від 20.12.2017р.№ 

1089 та від 25.09.2019р. № 850. 

 

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку 

Бережанської міської ОТГ 

Назва показника 2021 рік 2022 рік 

Валова продукція сільського господарства 

на одну особу у господарствах усіх 

категорій, гривень 

262,6 267,8 

Темп зростання обсягів реалізованої 

промислової продукції (робіт, послуг), % 

103 105 

Обсяг експорту товарів та послуг, у 

відсотках до попереднього року 

643,9 656,8 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників, грн 

6874 7100 

Кількість малих підприємств на 1000 осіб 3,6 3,7 

Чисельність працюючих на малих 

підприємствах, осіб 

585 600 
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Прогнозні показники доходів міського бюджету 

Основними джерелами доходів міського бюджету на 2021-2022 роки залишаються 

податок та збір на доходи фізичних осіб (понад 61,1 % у структурі доходів), єдиний податок ( 

14,9 % у структурі доходів), податок на майно (понад 8 % у структурі доходів).  

Основними платниками податків до міського бюджету залишатимуться: 

- по податку на доходи фізичних осіб: міський відділ освіти, Бережанська РЦЛ, 

Відокремлений підрозділ НУБіП України «Бережанський агротехнічний 

інститут», ДП «Бережанський лісгосп», ПАТ «Тернопільгаз», військова частина 

А-3200 , військова частина А-1461, міський відділ культури , ТзОВ «Керамік», 

ТОВ «Успіх», ТОВ «Христина», ВАТ «Тернопільобленерго»; 

ФОП Біленька Р., ФОП Механік Р.,ФОП Баліцька Н., ФОП Брославська Г., ФОП Гель 

О., ФОП Процик В., ФОП Януш С.; 

- по єдиному податку : ПП «Новий крок», Ринок Бережанського рай СТ,  

ПП «Стоматологічна клініка Нагірного», Бережанське рай СТ; 

ФОП Галкевич В., ФОП Зелінський І., ФОП Дирда А., ФОП Лазорко Н.,ФОП Якимович 

В., ФОП Павленко В., ФОП Розуменко О., ФОПТаран А., ФОП Хиляк А..; 

- по податку на майно: Торгово – роздрібне об’єднання, ТОВ «Бережанська 

Агропромтехніка», Спотривно-технічний клуб товариства сприяння обороні України, 

ПАТ Укртелеком, Бережанське рай СТ;  

ФОП Драган С., ФОП Женчак Л., ФОП Кундеус О., ФОП Флекей І., ФОП Нагайло О., 

ФОП Раєвський Я., ФОП Януш С. 

 

Індикативні показники власних доходів бюджету  

Бережанської міської ОТГ на 2021-2022 роки 

         тис.грн.  

ККД 
Найменування 

 

2021 рік 2022 рік 

Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальни

й фонд 

Спеіальни

й фонд 

10000000 Податкові надходження 60400,0 10,5 64190,0 11,0 

11010000 
Податок на доходи 

фізичних осіб 
41800,0  44000,0  

14000000 
Внутрішні податки на 

товари та послуги 
1600,0  1700,0  

18000000 

 

Місцеві податки і збори, в 

т.ч. 
17000,0  18490,0  

18010000 Податок на майно 7000,0  7490,0  

18050000 Єдиний податок 10000,0  11000,0  

19010000 Екологічний податок  6,3  6,60 

19020200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об`єкти 

 4,2  4,40 

20000000 
II.Неподаткові 

надходження 
3600,0 3650,0 3810,0 3800,0 

24170000 

Надходження коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури 

населеного пункту 

 50,0  60,0 

31030000 

Кошти від відчуження 

майна, що належить 

Автономній Республіці 

 2700,0  2800,0 
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Крим та майна, що 

перебуває в комунальній 

власності 

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території 

 400,0  420,0 

50110000 

Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою 

Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого 

самоврядування та 

місцевими органами 

виконавчої влади 

 500,0  520,0 

 
Разом власні 

надходження 
64000,0 3660,5 68000,0 3811,0 

 

Прогнозні показники видатків міського бюджету 

Показники проєкту Державного бюджету України на 2020 рік розраховані на базі 

макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України за першим 

сценарієм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, а 

також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України. Перший 

сценарій макроекономічного прогнозу передбачає зростання номінального ВВП на 3,3 

відсотка; індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 106 відсотків; 

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 108,4 відсотка. 

Видаткова частина загального фонду міського бюджету розрахована згідно з 

Бюджетним кодексом України та Податковим кодексом України, відповідно до основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 з урахуванням індексу 

споживчих цін (у 2020 році - 106 відсотка, у 2021 році - 105,7 відсотка, у 2022 році - 105,3 

відсотка підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року до 4723 

гривні, з 2021 року - 5003 гривень, 2022 року 5290 гривень та посадового окладу працівника 

1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2020 року до 2102 гривні, з 2021 року - 2270 гривні, 2022 

року - 2445 гривні. 

Індикативні прогнозні показники видатків бюджету за функціональним призначенням 

на 2021-2022 роки 

гривень 

КТПКВК Найменування 

 
2021 рік 2022 рік 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 Видатки разом 113881600 1000000 119917300 2000000 

0100 Державне управління 18037700  18993700  

1000 Освіта 69752900 1000000 73449800 2000000 

3000 Соціальний захист та 

соціальне забезпеечення 

2807200  2956000  
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4000 Культура і мистецтво 3541000  3728600  

5000 Фізична культура і 

спорт 

1944900  2048000  

6000 Житлово-комунальне 

господарство 

7557600  7958100  

7000 Економічна діяльність 2748200  2893900  

8000 Інша діяльність 528500  556500  

Розрахунок прогнозних обсягів видатків на 2020-2021 роки проведено відповідно до 

наявної мережі установ соціально-культурної сфери та контингентів одержувачів соціальних 

послуг, з врахуванням тенденцій їх зміни. При цьому враховано заходи щодо оптимізації 

мережі установ та штатної чисельності працюючих в бюджетній сфері з метою забезпечення 

економії та ефективного використання бюджетних коштів. 

Прогнозування обсягу видатків сприятиме наданню більш якісних соціальних (освітніх, 

культурно-мистецьких та інших) послуг населенню. 

 

Пріоритетні напрями розвитку міської ради 

Органи місцевого самоврядування 

Пріоритетним завданням органів управління міської ради є забезпечення здійснення 

повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та іншими нормативно - правовими актами. 

У 2021-2022 роках планується здійснювати такі заходи: 

- організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності усіх структурних підрозділів міської ради; 

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міської ради; 

Освіта 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- запровадження інформаційно–комунікаційних технологій у закладах освіти; 

- удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю; 

- створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

- підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, 

стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, 

популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності; 

- підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників; 

- розвиток позашкільної освіти; 

- упровадження в закладах освіти сприятливого середовища, спрямованого на 

збереження здоров’я учнів; 

- модернізація матеріально-технічної та методичної бази закладів загальної 

середньої освіти, підвищення якості освіти; 

- упровадження психологічного супроводу освітнього процесу; 

- створення сприятливих умов для якісного харчування учнів; 

- забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, оптимізація мережі 

освітніх закладів громади. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- створення умов для виховання дітей, забезпечення розвитку, виховання, навчання 

та ранньої адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей дошкільного і шкільного віку; 

- приведення інформаційної компетентності учасників навчально- виховного 

процесу у відповідність із сучасними вимогами; 
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- підвищення якості надання освітніх послуг; 

- створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді; 

- підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають високі 

досягнення у роботі з учнівською молоддю; 

- удосконалення науково-методичного забезпечення процесу підвищення 

кваліфікації вчителів; 

- приведення мережі закладів освіти відповідно до демографічної та соціально-

економічної ситуації у громаді; 

- збільшення охоплення дітей позашкільною освітою. 

 

Культура і мистецтво 

Пріоритетом розвитку у сфері культури є: 

- забезпечення доступності до інформації, культурних надбань, ресурсів, нових 

технологій та сучасних форм культурного самовираження незалежно від статусу, 

приналежності до певної соціальної чи етнічної групи з метою соціального, 

духовного розвитку, творчої реалізації особистості заради дотримання миру, 

європейських цінностей; 

- збереження, примноження культурних надбань; 

- створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного 

рівня населення громади. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного бази 

закладів культури; 

- забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів 

культури клубного типу та бібліотек; 

- розвиток культури та культурного розмаїття; 

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної 

культурної спадщини; 

- збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини; 

- модернізація матеріально-технічної бази, інформатизація закладів культури; 

- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- створення умов для задоволення культурних потреб населення громади, творчого 

розвитку, естетичного виховання громадян; 

- формуванню гармонійного культурного середовища; 

- збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою 

діяльністю, бібліотечним обслуговуванням; 

- збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини; 

- приведення матеріально-технічної бази закладів культури у відповідність до 

сучасних вимог; 

- поповнення та оновлення бібліотечних фондів, запровадження нових 

інформаційних послуг; 

- надання якісних культурно-мистецьких послуг; 

- посилення контролю за збереженням історико-культурної спадщини; 

- охорона нематеріальної культурної спадщини. 

 

Фізична культура і спорт 

Пріоритетами розвитку у цій сфері є залучення широких верств населення до масового 

спорту, популяризація здорового способу життя, забезпечення максимальної реалізації 

здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті, створення умов для занять 

фізичною культурою і спортом населення громади. 
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У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- забезпечення розвитку різних видів спорту; 

- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма 

видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності; 

- залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом, розвиток фізичної культури і спорту в 

навчально-виховній сфері; 

- удосконалення механізмів морального та матеріального заохочення високих 

спортивних результатів. 

 

Житлово-комунальне господарства 

Пріоритетними завданнями є: 

- забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць; 

- забезпечення населення якісною питною водою; 

- комплексний благоустрій території громади; 

- забезпечення якості та безпеки дорожнього руху. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- покращення технічного стану водогонів; 

- проведення капітального та поточного ремонту доріг місцевого значення шляхом 

співфінансування з бюджетами інших рівнів; 

- забезпечення належного утримання комунальних доріг; 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- покращення умов проживання мешканців громади; 

- збереження благоустрою громади; 

- поліпшення стану автомобільних доріг. 

 

Здійснення заходів з землеустрою 

Пріоритетними завданнями у цій сфері є: 

- проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою; 

- оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- провести інвентаризацію усіх земель громади. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- збільшення дохідної частини міського бюджету. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є: 

- еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, з метою 

виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури 

населення; 

- запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод (очищення 

стічних каналів); 

- охорона і раціональне використання природних ресурсів (ліквідація пожеж на 

полях, їх наслідків); 

- зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного 

повітря; 

- охорона і раціональне використання земель; 

- забезпечення раціонального використання природних, матеріальних та 

енергетичних ресурсів; 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм; 
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- проведення робіт по поліпшенню малопродуктивних земельних угідь; 

- придбання обладнання та контейнерів для вивозу сміття у спеціально відведені 

місця; 

- озеленення, благоустрій сіл (ліквідація аварійних дерев та сухостою, закупівля та 

висадка саджанців дерев і квітів, облаштування клумб, квітників, очистка 

чагарників, боротьба з борщівником); 

- проведення громадських толок за участю громадськості; 

- здійснення заходів щодо захисту життєвого середовища від шкідливого впливу 

техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- покращення екологічного стану навколишнього середовища; 

- покращення умов проживання мешканців громади. 

 

Виконання інвестиційних програм (проектів) 
Пропонується співфінансування інвестиційних програм та проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися у 2021-2022 роках за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку: 

- співфінансування об’єктів будівництва та реконструкції, які будуть визначені за 

результатами конкурсного відбору; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти будівництва та 

реконструкції, фінансування яких буде здійснюватись у наступні роки. 

Обсяг коштів на співфінансування об’єктів у 2021-2022 роках буде прогнозуватись із 

врахуванням ресурсу Державного фонду регіонального розвитку у проекті державного 

бюджету на відповідні роки. 

Пріоритетним напрямком буде спрямування коштів на продовження будівництва та 

реконструкцію раніше розпочатих об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-

комунального господарства та їх завершення в межах коштів, виділених із державного 

бюджету для цих цілей, особливо завершення будівництва спортивного комплексу по вул. 

І.Франка,8 в м. Бережани Тернопільської області, фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. 

 

Міжбюджетні відносини 
В міському бюджеті на 2021-2022 роки прогнозуються міжбюджетні трансферти з 

державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді дотацій та субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам. 

 

2019_1238_ Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік 

Визначити на 2020 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 113278100,0 гривень, в тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету 108401600,0 гривень та доходи спеціального фонду міського 

бюджету 4876500,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку 3150000,0 гривень згідно 

з додатком № 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 113278100,0 гривень, в тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету 107740400,0 гривень та видатки спеціального 

фонду міського бюджету 5537700,0 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 661200,0 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 661200,0 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 150000,0 

гривень, що становить 0,14 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 
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визначених цим пунктом; 

- резервний фонд міського бюджету у розмірі 500000,0 гривень, що становить 0,46 

відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 

рішення.  

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 

2420000,0 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік: 

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 

64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103
2
, 

103
4 

Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69
1
 та 

частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі 

надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 

рік»: 

- 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, 

визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Бюджетного Кодексу), що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України; 

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування;  

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування); 

- Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення ; 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів; 

- 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного 

податку з ввезеного на митну територію пального, у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України; 

- податок на майно; 

- єдиний податок;  

- адміністративні штрафи та інші санкції; 

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань 

- плата за надання інших адміністративних послуг; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань; 

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності; 

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і дарування; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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- державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України; 

- інші надходження; 

- базова дотація; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету; 

- субвенція з місцевого бюджету загального фонду на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції; 

- субвенція з місцевого бюджету загального фонду на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету. 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 

статті 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 

рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69
1
, 71 Бюджетного кодексу 

України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України 2020 рік»: 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності ; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим; 

- 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного 

пунктом 16
1
 частини другої статті 29 Бюджетного Кодексу);  

- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського 

бюджету; 

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої  влади;  

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного 

кодексу України. 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

9. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл 

видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень 

головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним 

фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних 

видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених та додатково наданих 

трансфертів здійснюється з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства 

міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print#n2075
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фінансів, економічного розвитку та підприємництва з подальшим затвердженням 

внесених змін на сесії міської ради. 

10. Надати право фінансовому управлінню Бережанської міської ради: 

1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим 

поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до 

статті 16 Бюджетного кодексу України; 

2) отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 

на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного 

кодексу України; 

3) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо 

за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням 

головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету. 

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм 

Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та 

координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

- здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; 

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

12. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року. 

13. Додатки 1-3,5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

14. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення 

підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на 

офіційному сайті Бережанської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін 

з дня його прийняття. 

                                                  Пояснювальна записка 
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до проєкту бюджету  Бережанської   

міської об’єднаної територіальної   

громади на 2020 рік 

 

          Проєкт  міського бюджету на 2020 рік та прогноз  на 2021-2022 роки враховує вимоги  

Бюджетного та  Податкового кодексів України зі змінами та доповненнями. 

         Формування проєкту міського бюджету на 2020 рік здійснено на основі принципів 

збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 

Бюджетного кодексу України. 

Міський бюджет на 2020 рік  запланований  по доходах в сумі 113278,1 тис. грн., в 

тому числі доходи  загального фонду міського бюджету  в сумі  108401,6 тис. грн., доходи до 

спеціального фонду міського бюджету  -  4876,5 тис. грн., з них в бюджет розвитку 3150,0 

тис. грн. і видатки міського бюджету у сумі 113278,1 тис. грн. в тому числі видатки  

загального фонду в сумі 107740,4 тис. грн. та  видатки спеціального фонду  – 5537,7 тис. грн. 

До бюджету Бережанської  міської об’єднаної територіальної  громади передбачено 

одержати власних надходжень в сумі 62200,0 тис. грн., базової дотації – 9915,8 тис. грн., 

освітньої субвенцій з державного бюджету –29114,0 тис. грн., медичної субвенції з 

державного бюджету -3888,2 тис.грн., додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1869,1 тис. грн., субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції – 1236,3 тис. грн. та  субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 178,2 тис. грн. 

        У порівнянні з  обсягом уточнених планових надходжень на 2019 рік   ріст доходів  у 

2020 році  по власних надходженнях  загального фонду міського бюджету  становить 2617,0 

тис. грн., або  4,4 відсотки.   

         Основними джерелами доходів міського бюджету на 2020 рік залишаються податок та 

збір на доходи фізичних осіб  (понад 61,1 % у структурі доходів), єдиний податок ( 14,9 % у 

структурі доходів), податок на майно (понад 8 % у структурі доходів).  

        Найбільшими платниками податків до міського бюджету є: 

    - по податку на доходи фізичних осіб:  міський відділ освіти, Бережанська  РЦЛ,  

Відокремлений підрозділ НУБіП України  “Бережанський агротехнічний інститут ”, ДП 

“Бережанський лісгосп”, ПАТ Тернопільгаз,  військова частина А-3200 , військова частина 

А-1461,   міський відділ культури ,  ТзОВ “Керамік” , ТОВ “Успіх”, ТОВ “Христина” , ВАТ 

“Тернопільобленерго”; 

ФОП  Біленька Р., ФОП Механік Р.,ФОП Баліцька Н., ФОП Брославська Г., ФОП Гель О., 

ФОП Процик В., ФОП Януш С.; 

- по єдиному податку :  ПП “Новий крок”, Ринок Бережанського рай СТ,  

ПП “Стоматологічна клініка Нагірного”, Бережанське рай СТ; 

ФОП Галкевич В., ФОП Зелінський І., ФОП Дирда А., ФОП Лазорко Н.,ФОП Якимович В., 

ФОП Павленко В., ФОП Розуменко О., ФОПТаран А.,  ФОП Хиляк А..; 

      - по податку на майно: Торгово – роздрібне об’єднання, ТОВ “Бережанська 

Агропромтехніка”, Спотривно-технічний клуб товариства сприяння обороні України, ПАТ 

Укртелеком,  Бережанське рай СТ;   

        ФОП Драган С.,  ФОП  Женчак Л., ФОП Кундеус О., ФОП Флекей І., ФОП Нагайло О., 

ФОП Раєвський Я., ФОП Януш С. 

        Також слід зазначити, що при плануванні дохідної частини бюджету на 2020 рік  

враховано випадаючі доходи по податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (далі ПДФО)  

в сумі 2893,5 тис. грн.  
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      Сплату ПДФО у 2020 році припинять: Бережанська станція екстреної (швидкої) медичної 

допомоги – 1284,9 тис.грн., Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер – 

142,6 тис.грн., Бережанський гастроентерологічний санаторій – 325,3 тис.грн., ПП Ломбард-

комод- 16,5 тис.грн.,  ФОП Гетун А.В.- 39,0 тис.грн., Мартинюк І.Б.- 14,5 тис.грн., Семенів 

Н.П.- 5,7 тис.грн., Калатало Н.Б. – 40,0 тис. грн. та інші – 30,0 тис.грн. 

      Зменшать сплату ПДФО у 2020 році:  ТОВ “ СанзаТоп ”- 501,2 тис.грн., Бережанське 

об”єднане управління пенсійного фонду -  234,8 тис.грн., Бережанська РДА – 150,0тис.грн., 

Фінансове управління Бережанської РДА – 62,0 тис.грн., управління соціального захисту 

населення Бережанської РДА – 47,0 тис.грн. 

 

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету складає 107740,4 тис. грн. з них 

за рахунок власних надходжень до міського бюджету  - 61538,8 тис. грн., за рахунок базової 

та додаткової дотації з державного бюджету до міського бюджету  - 11784,9 тис. грн. та 

субвенцій – 34416,7 тис. грн.  

Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету  складає 5537,7 тис. грн. за 

рахунок : 

-  видатків бюджету розвитку – 3811,2 тис. грн. з них:  

 доходів спеціального фонду міського бюджету в сумі 3150,0 тис. грн.; 

 передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду в           сумі 

661,2 тис. грн.; 

-  власних надходжень бюджетних установ (платні послуги) в сумі 1216,5   тис.     грн.; 

-  доходів до цільового фонду міського бюджету в сумі 500,0 тис. грн.; 

-  коштів від сплати екологічного податку в сумі 10,0 тис. грн. 

Видатки міського бюджету заплановано в розрізі головних розпорядників коштів на 

2020 рік.  

Державне управління 

 

По державному управлінню видатки заплановано в сумі                      17065,0 тис. грн., 

які  розподілено між чотирма структурними підрозділами (найменування та штатна 

чисельність наведено в таблиці № 2). 

                                                                                             

                                                                                         Таблиця № 2 

Установи (за ТКПКВ) Кількість 

установ 

Кількість 

ставок 

Видатки на 

2020 рік 

Бережанська міська рада (0150)  1 
         57,5 13540,0 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради (0160) 1 

8,0 1165,0 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради (0160) 1 

3,0 630,0 

 

Фінансове управління Бережанської міської 

ради (0160) 1 

7,0 1730,0 

 

Всього  
4 

75,5 17065,0 тис. 

грн. 

 

  По Бережанській міській раді (апарат управління) видатки  по заробітній платі з 

нарахуваннями складають 12017,0 тис. грн., або 90,2 відсотка до загального обсягу видатків 

управління міської ради. Фонд оплати праці розрахований, відповідно до постанови КМУ від 

19 червня 2019 року № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови  Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 року № 268 та виходячи із мінімальної заробітної плати 4723,0 

грн. На господарські видатки заплановано 1208,0 тис. грн., або 8,9 відсотка. Видатки на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 315,0 тис. грн. або 2,3 
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відсотка до загального обсягу видатків.  При розрахунку фонду оплати праці включено 

обов’язкові виплати, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, 

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, надбавки стимулюючого 

характеру та премії.  

 

                                                 Освіта 

По відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради передбачено видатки по 

загальному фонду (включаючи управління по освіті) в обсязі 64106,4 тис. грн., в тому числі 

за рахунок:  

      -  коштів міського бюджету в сумі 31770,0 тис. грн.; 

      -  освітньої субвенції  з державного бюджету 29114,0 тис. грн.; 

      -  додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету – 1869,1 тис. грн.; 

      -  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 1236,3 тис. грн.; 

      - субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 178,2 

тис. грн. 

      Дані кошти розподілено на фінансування 16-ти закладів освіти, в тому числі 

Бережанської  спортивної школи.   

      Освітню субвенцію  з державного бюджету в сумі 29114,0 тис. грн. заплановано на 

оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів освіти. 

      Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету в сумі 1869,1 тис. грн. спрямовано на оплату теплопостачання по загальноосвітніх 

закладах освіти міста. 

     Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 178,2 

тис. грн. заплановано на оплату інклюзивного навчання у дитсадках та школах в сумі 117,0 

тис. грн. та на капітальні видатки для інклюзивного навчання в сумі 61,2 тис. грн. 

     Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1236,3 тис. грн. спрямовано на оплату праці 

педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. 

      Видатки по галузі освіти розподілено для фінансування: 

 апарату управління – 1165,0 тис. грн., 

  дошкільних закладів освіти – 14605,0 тис. грн., 

  міських загальноосвітніх шкіл – 38874,4 тис. грн.,  

 позашкільної освіти – 2500,0 тис. грн., 

 методичної діяльності – 1000,0 тис. грн., 

 інших закладів (бухгалтерія і міжшкільний навчально-виробничий комбінат) в сумі 

2440,0 тис. грн., 

 інклюзивно-ресурсний центр в сумі 1271,3 тис. грн., 

 спортивної школи – 1790,0 тис. грн., 

 реалізації міських програм – 433,7 тис. грн. 

 

    Для утримання загальноосвітніх закладів освіти, крім додаткової дотації та субвенцій з 

державного бюджету, з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 7801,3 тис. грн., з них на 

оплату праці – 4636,0 тис. грн., оплату енергоносіїв – 1882,0 тис. грн. та інші поточні видатки 

в сумі 1283,3 тис. грн..  

 



 85 

По функції 0611161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” 

заплановано кошти на утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату в сумі 

1270,0 тис. грн. та централізованої бухгалтерії відділу освіти – 1170,0 тис. грн.. 

Для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру заплановано кошти в сумі 

1271,3 тис. грн., з них: 

-  35,0 тис. грн. з власних доходів міського бюджету: на оплату праці непедагогічних 

працівників центру (0,5 ставки медичної сестри) - 22,0 тис. грн.. та на поточні видатки 

-13,0 тис. грн.; 

- 1236,3 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на оплату праці 

педагогічних працівників центру.  

       Також заплановані кошти для надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених 

батьківського піклування, яким виповнилося 18 років – 3,7 тис. грн.  

       Для реалізації міських програм молодіжно - фізкультурного спрямування заплановано 

кошти в сумі 410,0 тис. грн., а саме  

 міська цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 

роки – 180,0 тис. грн.; 

 міська програма "Молодь. Бережани" на 2016-2020 роки - 30,0 тис. грн.; 

  проведення змагань по олімпійських та не олімпійських видах спорту -    50,0 тис. 

грн. 

  міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки по 

спортивній школі – 150,0 тис. грн. 

 програма «Громадський бюджет на 2020 рік» в сумі 170,0 тис. грн.; 

 

Власні надходження бюджетних установ освіти становлять 1017,4 тис. грн., за 

рахунок: 

-  батьківської плати в дошкільних навчальних закладах в сумі 1000,0 тис. грн.;  

- батьківської плати в Посухівській школі -15,0 тис. грн.;  

-  орендної плати в ЗОШ № 3 - 2,4 тис. грн.  

    Усі кошти від батьківської плати заплановано на закупівлю продуктів харчування  (1015,0 

тис. грн.) та від оренди - на поточні видатки ( 2,4 тис. грн.). 

     По капітальних видатках буде проведено ремонт шкіл в сумі 200,0 тис. грн. 

                                                                                                               

Охорона здоров’я 

В загальному обсязі доходів міського бюджету передбачено медичну субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 3888,2 тис. грн. Враховуючи договір, 

укладений між Бережанською міською радою і Бережанською районною радою «Про 

міжбюджетний трансферт на 2020 рік», згідно розрахунків Міністерства фінансів України 

кошти передбачені на галузь охорони здоров’я для бюджету Бережанської  міської 

об’єднаної територіальної  громади на 2020 рік буде передано Бережанському районному 

бюджету в повному обсягу для фінансування закладів охорони здоров’я.   

                            

               Соціальний захист та соціальне забезпечення 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради належить до розпорядника коштів Бережанська міська рада з 

штатною чисельністю 20 чоловік, в тому числі один соціальний працівник, що обслуговує 

село Посухів. На утримання центру заплановані видатки по загальному фонду міського 

бюджету в сумі 1885,0 тис. грн., з них на оплату праці 1830,0 тис. грн., оплату енергоносіїв – 

30,0 тис. грн. та на інші поточні видатки 25,0 тис. грн. За рахунок платних послуг 

заплановано кошти в сумі 10,0 тис. грн. 

 

По коду видатків 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» передбачені кошти на реалізацію програм: 
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-  комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

"Турбота" на 2016-2020 роки (виплати одноразових допомог) в сумі 120,0 тис. грн.;  

-  програма надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Курянівської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської області на 2018-2020 роки в сумі 350,0 

тис. грн.; 

        -  програма Ветеран на 2016-2020 роки в сумі 30,0 тис. грн.; 

         -  міську програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки для служби дітей в сумі  20,0 тис. грн. 

   - програма «Громадський бюджет на 2020 рік» в сумі 195,0 тис. грн.; 

 

Також передбачено кошти в сумі 60,8 тис. грн. для спів фінансування з центром по 

втраті працездатності для оплати праці по громадських роботах. 

 

                                        Культура  

Мережа установ відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

включає  бібліотеку, музей книги, будинок культури «Просвіта»,  народний дім у селі 

Лісники, у селі Рай та с. Посухів, музичну та художню школи, чотири народних та один 

зразковий колективи, централізовану бухгалтерію відділу культури та апарат управління по 

культурі.  

Обсяг видатків на утримання установ культури визначено в сумі                  9439,1 тис. 

грн., з них по загальному фонду бюджету – 9250,0 тис. грн.. та по спеціальному фонду – 

189,1 тис. грн.  Видатки по загальному фонду на заробітну  плату з нарахуваннями складають 

8652,3 тис. грн., або 93,5 відсотка загального обсягу видатків. Видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 393,5 тис. грн. або 4,3 відсотка до 

загального обсягу видатків. На господарські видатки заплановано 204,2 тис. грн., або 2,2 

відсотка. 

Найбільша частка видатків належить школам естетичного виховання       (музична та 

художня школи) в сумі 5270,0 тис. грн., що становить 57,0 відсотка загального обсягу 

видатків на галузь культури. 

          По функції 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва ” передбачено кошти на утримання централізованої бухгалтерії в сумі  530,0  тис. 

грн. 

     Для реалізації  програми святкування новорічних та різдвяних свят в м. Бережани 

передбачено кошти в сумі 10,0 тис. грн. 

 

Власні надходження бюджетних установ культури заплановано   в сумі 189,1 тис. 

грн. На оплату праці педагогічних працівників шкіл естетичного виховання заплановано 

видатки в сумі  134,0 тис. грн. та їх поточне утримання – 51,0 тис. грн.  Інші 4,1 тис. грн. – на 

поточні видатки музею книги, клубів та бібліотеки. 

За рахунок капітальних видатків буде проведено ремонт «Просвіти» на суму 200,0 

тис. грн.  

 

                      Житлово-комунальне господарство 

Штатний розпис Бережанського МКП «Господар» включає 63,5 одиниць, з них 

апарат управління та адмінперсонал підприємства - 9,5 штатних одиниць, працівники по 

благоустрою міста – 13,0 одиниць, працівники по утриманню мереж вуличного освітлення – 

3,0 одиниці, підрозділ по прибиранні територій 23,0 одиниць (з них 19,0-двірники), 2 

працівники по утриманню кладовищ та підрозділ по ремонту та утриманню доріг в кількості 

13 працівників.  

По функції 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановано 

кошти на фінансування комунального підприємства «Господар» в сумі 6600,0 тис. грн., з 

них: 
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 на утримання установи - 6550,0 тис. грн., а саме на оплату праці – 5734,0 тис. грн., 

паливо і матеріали – 186,0 тис. грн., оплата вуличного освітлення - 500,0 тис. грн. та 

інші видатки – 180,0 тис. грн.; 

 програма святкування новорічних та різдвяних свят в м. Бережани в сумі 50,0 тис. грн. 

 

   Крім цього, передбачені кошти для реалізації програми «Громадський бюджет на 2020 рік» 

в сумі 185,0 тис. грн. Для проведення капітальних видатків по благоустрою міста - 2300,0 

тис. грн. 

  

    По КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» заплановано кошти: 

- по загальному фонду видатків затверджено 2600,0 тис. грн.  для утримання доріг 

місцевого значення, з них: 

 на оплату праці 1700,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт доріг та придбання матеріалів – 900,0 тис. грн. 

 

    Для співфінансування проекту: Водопровідні мережі м. Бережани реконструкція 

водозабору (реконструкція водопроводу до РЧВ)" - відповідно до розділу ІV обласної 

програми "Питна вода Тернопілля на 2018-2020 роки" для КП «Добробут» кошти  

передбачено в сумі 900,0 тис. грн. 

                                                      

                                                         Інше 

          По спеціальному фонду міського бюджету за рахунок доходів спеціального фонду 

передбачено видатки:   

-   для підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на 

них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких 

торгів  заплановані кошти в сумі 100,0 тис. грн.; 

- для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок чи права на неї в сумі 

20,0 тис. грн.;  

- для проведення заходів із землеустрою в сумі 30,0 тис. грн.; 

- для діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів в сумі 10,0 тис. грн. (за 

рахунок доходів екологічного податку). 

       Резервний фонд на 2020 рік запланований в міському бюджеті в  сумі 500,0 тис. грн. 

 

 
м. 

Бережани 

  
Додаток 1 

   
до рішення Бережанської міської ради  

   "Про  бюджет Бережанської міської 

обєднаної територіальної громади на 2020 

рік" 

   
ДОХОДИ 

 

місцевого бюджету на 2020 рік 

     

(грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   60175000,00 60165000,00 10000,00 0,00 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості   
38010000,00 38010000,00 0,00 0,00 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 38010000,00 38010000,00 0,00 0,00 
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11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

31000000,00 31000000,00 0,00 0,00 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового 

і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 

6300000,00 6300000,00 0,00 0,00 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 

160000,00 160000,00 0,00 0,00 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

550000,00 550000,00 0,00 0,00 

13000000 
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів  
1459000,00 1459000,00 0,00 0,00 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів  
1449000,00 1449000,00 0,00 0,00 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування  

1400000,00 1400000,00 0,00 0,00 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)  

49000,00 49000,00 0,00 0,00 

13030000 Рентна плата за користування надрами  10000,00 10000,00 0,00 0,00 

13030100 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення  

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

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6000000,00 6000000,00 0,00 0,00 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)  
900000,00 900000,00 0,00 0,00 

14021900 Пальне 900000,00 900000,00 0,00 0,00 

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції)  

3800000,00 3800000,00 0,00 0,00 

14031900 Пальне 3800000,00 3800000,00 0,00 0,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

1300000,00 1300000,00 0,00 0,00 

18000000 Місцеві податки  14696000,00 14696000,00 0,00 0,00 

18010000 Податок на майно  5456000,00 5456000,00 0,00 0,00 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  

4000,00 4000,00 0,00 0,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  

155000,00 155000,00 0,00 0,00 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

287000,00 287000,00 0,00 0,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

390000,00 390000,00 0,00 0,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2390000,00 2390000,00 0,00 0,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  350000,00 350000,00 0,00 0,00 
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18010900 Орендна плата з фізичних осіб  880000,00 880000,00 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок   9240000,00 9240000,00 0,00 0,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  340000,00 340000,00 0,00 0,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  8800000,00 8800000,00 0,00 0,00 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків`  

100000,00 100000,00 0,00 0,00 

19000000 Інші податки та збори  10000,00 0,00 10000,00 0,00 

19010000 Екологічний податок  10000,00 0,00 10000,00 0,00 

19010100 

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю) 

6000,00 0,00 6000,00 0,00 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти  
4000,00 0,00 4000,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   3301500,00 2035000,00 
1266500,0

0 
50000,00 

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності   
83000,00 83000,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження   83000,00 83000,00 0,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  13000,00 13000,00 0,00 0,00 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 

за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

70000,00 70000,00 0,00 0,00 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської 

діяльності  

1938000,00 1938000,00 0,00 0,00 

22010000 
Плата за надання адміністративних 

послуг 
1725000,00 1725000,00 0,00 0,00 

22010300 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

25000,00 25000,00 0,00 0,00 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
1300000,00 1300000,00 0,00 0,00 

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень  

400000,00 400000,00 0,00 0,00 

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

155000,00 155000,00 0,00 0,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває 

в комунальній власності  

155000,00 155000,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито   58000,00 58000,00 0,00 0,00 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування   

56000,00 56000,00 0,00 0,00 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України   

2000,00 2000,00 0,00 0,00 

24000000 Інші неподаткові надходження   64000,00 14000,00 50000,00 50000,00 

24060000 Інші надходження   14000,00 14000,00 0,00 0,00 

24060300 Інші надходження   14000,00 14000,00 0,00 0,00 
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24170000 
Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту 
50000,00 0,00 50000,00 50000,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   1216500,00 0,00 
1216500,0

0 
0,00 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством  

1216500,00 0,00 
1216500,0

0 
0,00 

25010100 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  

1214100,00 0,00 
1214100,0

0 
0,00 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   2400,00 0,00 2400,00 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   3100000,00 0,00 
3100000,0

0 
3100000,00 

31000000 
Надходження від продажу основного 

капіталу   
2700000,00 0,00 

2700000,0

0 
2700000,00 

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності   

2700000,00 0,00 
2700000,0

0 
2700000,00 

33000000 
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів  
400000,00 0,00 400000,00 400000,00 

33010000 Кошти від продажу землі   400000,00 0,00 400000,00 400000,00 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим 

400000,00 0,00 400000,00 400000,00 

50000000 Цільові фонди   500000,00 0,00 500000,00 0,00 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади   

500000,00 0,00 500000,00 0,00 

  
Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
67076500,00 62200000,00 

4876500,0

0 
3150000,00 

40000000 Офіційні трансферти   46201600,00 46201600,00 0,00 0,00 

41000000 Від органів державного управління   46201600,00 46201600,00 0,00 0,00 

41020000 
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
9915800,00 9915800,00 0,00 0,00 

41020100 Базова дотація  9915800,00 9915800,00 0,00 0,00 

41030000 
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
33002200,00 33002200,00 0,00 0,00 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  
29114000,00 29114000,00 0,00 0,00 

41034200 
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  
3888200,00 3888200,00 0,00 0,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
1869100,00 1869100,00 0,00 0,00 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету 

1869100,00 1869100,00 0,00 0,00 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
1414500,00 1414500,00 0,00 0,00 

41051000 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів освітньої субвенції 

1236300,00 1236300,00 0,00 0,00 
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41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

178200,00 178200,00 0,00 0,00 

X Разом доходів 113278100,00 108401600,00 4876500,00 3150000,00 

      

      

 
Секретар міської ради 

  
ГОНЧАР Гончар  

 
м. 
Бережан
и 

  

Додаток 2 

   

до рішення Бережанської міської 
ради 

   
Про бюджет Бережанської міської 
обєднаної територіальної громади 

на 2020 рік 
   ФІНАНСУВАННЯ 

 
місцевого бюджету на 2020 рік 

     
(грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

усього 
у тому числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

X Загальне фінансування 0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 

0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

X Загальне фінансування 0,00 -661200,00 661200,00 661200,00 

      

 

Секретар міської ради 
  

Петро ГОНЧАР 
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м. Бережани 

          
Додаток 3 

            
до рішення Бережанської міської ради  

            

"Про  бюджет Бережанської міської 

обєднаної територіальної громади на 2020 

рік" 

            

РОЗПОДІЛ 

видатків місцевого бюджету на 2020 рік 

               
(грн.) 

Код 
Програмної 

класифікаці

ї видатків та 
кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програ
мної 

класифі

кації 
видаткі

в та 

кредиту
вання 

місцеви

х 
бюджет

ів 

Код 

Функці
ональн

ої 

класифі
кації 

видаткі

в та 
кредиту

вання 

бюджет
у 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

усього 
видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку 
усього 

у тому 
числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них 

видатки 

розвитку оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 
праці 

комуна

льні 

послуги 
та 

енергон

осії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000     Бережанська міська рада 25565800,00 16365800,00 11400000,00 345000,00 9200000,00 3870000,00 3350000,00 20000,00 0,00 0,00 3850000,00 29435800,00 

0110000     Бережанська міська рада 25565800,00 16365800,00 11400000,00 345000,00 9200000,00 3870000,00 3350000,00 20000,00 0,00 0,00 3850000,00 29435800,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

13540000,00 13540000,00 9850000,00 315000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13540000,00 

0113104 3104 1020 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю 

1885000,00 1885000,00 1500000,00 30000,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 1895000,00 
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0113112 3112 1040 
Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту 
20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 

0113192 3192 1030 

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 
має соціальну спрямованість 

15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 

0113210 3210 1050 
Організація та проведення 

громадських робіт 
60800,00 60800,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60800,00 

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

660000,00 660000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660000,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 
господарства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 900000,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 900000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
6785000,00 185000,00 0,00 0,00 6600000,00 2300000,00 2300000,00 0,00 0,00 0,00 2300000,00 9085000,00 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

2600000,00 0,00 0,00 0,00 2600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600000,00 

0117650 7650 0490 

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 
на неї 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 

0117660 7660 0490 

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу 
на земельних торгах та проведення 

таких торгів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 

0117691 7691 0490 

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 місце 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 

0118330 8330 0540 
Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 

0600000     
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 
64106400,00 64106400,00 45254200,00 5802400,00 0,00 1278600,00 261200,00 1017400,00 0,00 0,00 261200,00 65385000,00 

0610000     
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 
64106400,00 64106400,00 45254200,00 5802400,00 0,00 1278600,00 261200,00 1017400,00 0,00 0,00 261200,00 65385000,00 
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0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах 

1165000,00 1165000,00 920000,00 18600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1165000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14632000,00 14632000,00 9722100,00 1855000,00 0,00 1013500,00 13500,00 1000000,00 0,00 0,00 13500,00 15645500,00 

0611020 1020 0921 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами 

38874400,00 38874400,00 27737800,00 3751100,00 0,00 265100,00 247700,00 17400,00 0,00 0,00 247700,00 39139500,00 

0611090 1090 0960 

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 

дітьми 

2500000,00 2500000,00 1950000,00 67000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 

0611150 1150 0990 
Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 
1000000,00 1000000,00 792000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 

0611161 1161 0990 
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 
2440000,00 2440000,00 1900000,00 40700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2440000,00 

0611162 1162 0990 
Інші програми та заходи у сфері 

освіти 
173700,00 173700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173700,00 

0611170 1170 0990 
Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 
1271300,00 1271300,00 1032300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1271300,00 

0613131 3131 1040 

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми 
`Молодь України` 

30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 

180000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180000,00 

0615011 5011 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 

0615012 5012 0810 
Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту 

20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 

0615031 5031 0810 

Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

1790000,00 1790000,00 1200000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1790000,00 

1000000     
Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради 
9250000,00 9250000,00 7092000,00 393500,00 0,00 389100,00 200000,00 189100,00 110000,00 0,00 200000,00 9639100,00 

1010000     
Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради 
9250000,00 9250000,00 7092000,00 393500,00 0,00 389100,00 200000,00 189100,00 110000,00 0,00 200000,00 9639100,00 
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1010160 0160 0111 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах 

630000,00 630000,00 486000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630000,00 

1011100 1100 0960 

Надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 

5270000,00 5270000,00 4100000,00 223000,00 0,00 185000,00 0,00 185000,00 110000,00 0,00 0,00 5455000,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1220000,00 1220000,00 900000,00 69000,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 1220600,00 

1014040 4040 0824 
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок 
690000,00 690000,00 510000,00 48000,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 692000,00 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

900000,00 900000,00 700000,00 26000,00 0,00 201500,00 200000,00 1500,00 0,00 0,00 200000,00 1101500,00 

1014081 4081 0829 
Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і 

мистецтва 

530000,00 530000,00 396000,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530000,00 

1014082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 

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

3700000     
Фінансове управління 

Бережанської міської ради 
8818200,00 5618200,00 1360000,00 25000,00 2700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8818200,00 

3710000     
Фінансове управління 

Бережанської міської ради 
8818200,00 5618200,00 1360000,00 25000,00 2700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8818200,00 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

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

територіальних громадах 

1730000,00 1730000,00 1360000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1730000,00 

3718700 8700 0133 Резервний фонд 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 

3719410 9410 0180 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок 

коштів медичної субвенції 

3888200,00 3888200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3888200,00 

3719750 9750 0180 

Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних 

проектів 

2700000,00 0,00 0,00 0,00 2700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700000,00 

X X X Усього 107740400,00 95340400,00 65106200,00 6565900,00 11900000,00 5537700,00 3811200,00 1226500,00 110000,00 0,00 4311200,00 113278100,00 

 
Секретар міської ради 

    
Петро  ГОНЧАР 
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Додаток 5                                                          

до   рішення "Про 

бюджет  

Бережанської  

міської об’єднаної   

територіальної  

громади на 2020 

рік" 

 
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік   

 

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача/над

авача 

міжбюджетного 

трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам 

дотаці

я на: 

субвенції  

усьог

о 

дотація на: 

субвенції  усього 

 

загально

го 

фонду 

на: 

 

спеціальног

о фонду на: 

загального фонду на: спеціального фонду на: 
 

найменування трансферту     

Субвенція 

з місцевого 

бюджету 

на 

співфінанс

ування 

інвестицій

них 

проектів 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони здоровя 

за рахунок 

коштів медичної 

субвенції 

    
 

            
 

    

Збільшенн

я: 

Капітальні 

видатки 

(будівницт

во 

спортивног

о 

комплексу 

по вул. 

І.Франка,8 

в м. 

Бережани 

Тернопільс

ької 

згідно договору     
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області, 

фінансуван

ня якого 

здійснюєть

ся за 

рахунок 

державного 

фонду 

регіональн

ого 

розвитку) 

на УКБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Бережанський 

районний 

бюджет/ 

бюджет 

Бережанської 

міської ОТГ 

                    3888200,0     3888200,0 

  

Тернопільський 

обласний 

бюджет/бюдже

т Бережанської 

міської ОТГ 

                  2700000,0       2700000,0 

Х УСЬОГО                   2700000,0 3888200,0     6588200,0 

     

Додаток № 6 

    

 

 до рішення  "Про бюджет  Бережанської  

міської об’єднаної   територіальної  

громади на 2020 рік" 

Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

типової 

програм

ної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

Код 

функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету 

Найменування 

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування об’єкта 

відповідно до проектно-

кошторисної документації 

Строк 

реалізаці

ї об’єкта  

(рік 

початку 

і 

заверше

ння) 

Загальна 

вартість 

об’єкта, 

тис.гривен

ь 

Рівен

ь 

готов

ності 

об’єк

та на 

кінец

ь 

бюдж

етног

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень 
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місцеви

х 

бюджеті

в 

о 

періо

ду, % 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

0100000     Бережанська міська рада         3350000,0 

0110000     Бережанська міська рада         3350000,0 

0116013 6013 0620 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

Капітальні видатки -МКП 

«Добробут» : Водопровідні 

мережі м. Бережани - 

реконструкція водозабору 

(реконструкція водопроводу до 

РЧВ)" - співфінансування 

відповідно до розділу ІV 

обласної програми "Питна вода 

Тернопілля на 2018-2020 роки" 

      900000,0 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
Капітальні видатки        2300000,0 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Капітальні видатки        30000,0 

0117650 7650 0490 
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї 
Капітальні видатки        20000,0 

0117660 7660 0490 

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів 

Капітальні видатки        100000,0 

0600000     
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 
        261200,0 

0610000     
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 
        261200,0 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 

Капітальні видатки (субвенційні 

кошти для інклюзивного 

навчання) 

      13500,0 
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0611020 1020 0921 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями  

Капітальні видатки (субвенційні 

кошти для інклюзивного 

навчання) 

      47700,0 

Капітальні видатки        200000,0 

1000000     
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 
        200000,0 

1010000     
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 
        200000,0 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

Капітальні видатки        200000,0 

      УСЬОГО         3811200,0 
 
 

 

     
Додаток 7 

     

до рішення  "Про бюджет  Бережанської  міської 

об’єднаної   територіальної  громади на 2020 рік" 

Розподіл видатків місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм1 у 2020 році 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів   

Код 

типової 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів  

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету  

Найменування 

згідно з відомчою і програмною класифікаціями 

видатків та кредитування місцевого бюджету 

Найменування місцевої / регіональної 

програми 

Дата та номер 

документа, 

яким вона 

затверджена 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0110000     Бережанська міська рада     1830000,0 930000,0 900000,0 900000,0 

0110000     Бережанська міська рада   
  

1830000,0 930000,0 900000,0 900000,0 

0113112 3112 1040 
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту 

Міська програма запобігання соціальному 

сиріцтву, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2016-

24.11.2016р № 

424 
20000,0 20000,0 
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2020 роки 

0113192 3192 1030 

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість 

Міська програма "Ветеран" на 2016-2020 

роки 

21.04.2016р № 

194 
15000,0 15000,0 

    

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

Комплексна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення 

"Турбота" на 2016-2020 роки 

29.01.2016р № 

97 
100000,0 100000,0 

    

Міська програма "Ветеран" на 2016-2020 

роки 

21.04.2016р № 

194 
15000,0 15000,0 

    

Громадський бюджет на 2020 рік 20.12.2019 195000,0 195000,0     

Програма надання адресної грошової 

допомоги жителям с.Павлів Курянівської 

сільської ради Бережанського району 

Тернопільської області на 2018-2020 роки 

08.06.2018р № 

962 
350000,0 350000,0 

    

0116013 6013 620 
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Обласна програма "Питна вода Тернопілля 

на 2018-2020 роки" 

28.03.2018р № 

937 
900000,0   900000,0 900000,0 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 

Програма святкування новорічних та 

різдвяних свят в м. Бережани 
 15.11.2019р № 

1506 
50000,0 50000,0 

    

Громадський бюджет на 2020 рік 20.12.2019 185000,0 185000,0     

0600000     
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

  

  
580000,0 580000,0 

    

0610000     
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

  

  
580000,0 580000,0 

    

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Громадський бюджет на 2020 рік 20.12.2019 170000,0 170000,0     

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 

Міська цільова соціальна програма 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-

2021 роки 

29.11.2018р.№ 

1143 
180000,0 180000,0 

    

0613131 3131 1040 

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної програми `Молодь 

України` 

Міська програма "Молодь. Бережани" на 

2016-2020 роки 

24.03.2016р.№ 

165 
30000,0 30000,0 

    

0615011 5011 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

Міська програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2019-2021 роки 
26.12.2018 р. 

№ 1198 
30000,0 30000,0 

    

0615012 5012 0810 
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту 

Міська програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2019-2021 роки 

26.12.2018 р. 

№ 1198 
20000,0 20000,0 

    

0615031 5031 0810 
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Міська програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2019-2021 роки 
26.12.2018 р. 

№ 1198 
150000,0 150000,0 

    

1000000     
Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 
    10000,0 10000,0 
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1010000     Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 
    10000,0 10000,0 

    

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і  мистецтва 
Програма святкування новорічних та 

різдвяних свят в м. Бережани 

15.11.2019р № 

1506 
10000,0 10000,0 

    

Всього     

2420000,0 1520000,0 900000,0 900000,0 

          

Секретар міської ради 

  

Петро  ГОНЧАР 
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2019_1239_Затвердити міську цільову програму «Дітям Бережанської міської територіальної громади - 

якісне харчування» на 2020 -2023 роки (додається).  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Бережанської  

№______ 

 

Міська цільова програма 

“Дітям Бережанської міської територіальної громади - якісне харчування” 

на 2020 -2023 роки 

1. Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Бережанське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа  

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів”, Закон України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”, Закон України “Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин”, наказ Міністерства 

аграрної політики та продовольства України №490 від 

11.10.2018 року “Про затвердження Порядку відбору зразків 

та їх перевезення (пересилання) до уповноважених 

лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта 

відбору зразків”, наказ Державного департаменту 

ветеринарної медицини України №16 від 03.11.1998 року 

“Про затвердження обов'язкового мінімального переліку 

досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного 

походження, комбікормової сировини, комбікормів, 

вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у державних 

лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається 

ветсвідоцтво (Ф-2)” 

3 Розробник програми Бережанське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області 

4 Співрозробники програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

5 Відповідальний 

виконавець програми 

Бережанське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області, відділ 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

6 Учасники програми Бережанське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області, відділ 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, 

Тернопільська регіональна державна лабораторія 

Держпродспоживслужби України 

7 Термін реалізації 

програми 

2020-2023 роки 

8 Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

32,0 тис. гривень 
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програми, всього, у тому 

числі: 

1) коштів міського бюджету 32,0 тис. гривень 

2. Визначення проблем, які розв’язує виконання Програми: 

Стан здоров'я дорослої людини багато в чому визначається якістю харчування саме в 

дитячому віці, коли відбувається бурхливий ріст організму і обмінні процеси в ньому 

перебігають найінтенсивніше. При цьому правильно розроблене й професійно організоване 

харчування дитини забезпечує й нормальний фізичний розвиток, запобігає багатьом 

хронічним захворюванням. 

За останніми даними ВООЗ, здоров'я дитини на 15% залежить від організації медичної 

служби, на 25% - від генетичних особливостей і на 60% - від збалансованого харчування. 

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають 

хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної 

активності молодої людини. 

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, 

повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної 

політики на сучасному етапі. 

У 2018 році Головним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільскій області 

при проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у 157 

дошкільних навчальних закладах області досліджено 4 проби молока, 10 - м’яса та 

м’ясопродуктів, 2 - риби, 22 - яєць, 4 - масла, 419 - овочів. Згідно результатів лабораторних 

досліджень виявлено невідповідності та недопущено до реалізації 659,5 кг овочів, 126 шт. 

яєць, 4 кг фаршу та 144,7 кг м’яса.  

За аналогічний період при проведенні планових та позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) у 198 школах області досліджено 2 проби м’яса, 2 - масла, 1 - яєць, 545 - 

овочів. Згідно результатів лабораторних досліджень виявлено невідповідності та недопущено 

до реалізації 2055,5 кг овочів та 0,6 кг м’яса.  

Детальні дані щодо результатів лабораторних досліджень харчових продуктів та 

виявлених невідповідностей наведені у додатку. 

 

3. Основна мета та завдання Програми: 

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та калорійного 

харчування дітей у школах, дошкільних закладах, постачання безпечних та якісних продуктів 

харчування і сировини, покращення матеріально-технічної бази шкільних та дошкільних 

закладів харчування дітей, залучення до постачання харчовими продуктами 

сільськогосподарських виробників та переробних підприємств області. 

Завдання: 

- вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей; 

- покращення роботи мережі пришкільних їдалень, буфетів; 

- проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної та безпечної 

продукції та сировини за участю представників Бережанського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; 

- дотримання норм харчування та калорійності страв; 

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти та дошкільних навчальних 

закладах, де здійснюють харчування дітей; 

- покращення матеріально-технічної бази пришкільних та дошкільних їдалень; 

- лабораторне підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, які 

використовуються для харчування дітей. 

4. Термін реалізації Програми: 

Програма реалізовуватиметься у 2020 - 2023 роках 

 

5. Обсяг фінансування Програми: 
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Рік 
Орієнтовний обсяг фінансування (грн.) 

Всього Місцевий бюджет Спецфонд 

2020 8000 8000  

2021 8000 8000  

2022 8000 8000  

2023 8000 8000  

Всього 32000 32000  

 

6. Заходи Програми: 

1. Участь у роботі комісій перед початком навчального року щодо готовності 

навчальних закладів. 

Бережанське районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області, відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

Перед початком навчального року 

2. Надання рекомендацій щодо роботи пришкільних буфетів з питань асортименту 

продукції, дотримання санітарних вимог. 

Бережанське районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області  

Постійно 

3. Проведення моніторингових лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів 

(дослідження води, готових страв, змивів з об’єктів навколишнього середовища та 

обладнання). 

Бережанське районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області, відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, Тернопільська регіональна державна 

лабораторія Держпродспоживслужби України 

Згідно затвердженого плану Програми 

4. Лабораторний контроль сировини та продуктів, які використовуються для харчування 

дітей за показниками безпеки і якості. 

Бережанське районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області, відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, Тернопільська регіональна державна 

лабораторія Держпродспоживслужби України 

1 раз у квартал, згідно затвердженого плану Програми 

/  

позапланово, при виникненні підозри 

7. Очікувані результати виконання Програми: 

Забезпечення здоров’я дітей, запобігання гострих кишкових інфекцій в шкільних та 

дошкільних закладах Бережанської міської територіальної громади. 

8. Термін проведення звітності: 

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради подає голові Бережанської міської ради та начальнику 

Бережанського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області інформацію про хід виконання Програми раз у півріччя. 
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Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР 

2019_1240_Затвердити міську цільову програму «Громадський бюджет Бережанської міської ради на 

2020 рік» згідно з додатком. 

Додаток 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА 

«Громадський бюджет Бережанської міської ради на 2020 рік» 

Розділ 1. 

Паспорт Програми. 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет 

2. Розробник програми   Бережанська міська рада 

3. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Сектор економіки, головний спеціаліст з 

питань зовнішньо – економічної  діяльності та 

інвестицій, головні розпорядники коштів 

міського бюджету 

4. Учасники програми   
Громадськість міста Бережани, головні 

розпорядники 

5. Термін реалізації програми 2020 рік 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

міський бюджет міста Бережани 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

600 тис. грн. 

7.1. 
у тому числі: коштів міського 

бюджету   
600 тис. грн. 

Розділ 2. 

Мета Програми. 

Основною метою Програми є реалізація Положення про громадський бюджет 

Бережанської міської ради у 2020 році. 

Положення про громадський бюджет Бережанської міської ради (далі – Положення) 

визначає основні засади процесу взаємодії Бережанської міської ради та мешканців громади 

щодо залучення жителів, які постійно в ній проживають, до прийняття рішень щодо 

розподілу частини бюджету розвитку Бережанської міської ради, залучення їх до участі у 

бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також 

забезпечення відкритості та прозорості діяльності Бережанської міської ради та її 

виконавчих органів. 

Розділ 3. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування, строки виконання Програми. 

3.1. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету. Орієнтовний обсяг 

фінансування Програми становить 600,0 тис. грн. 

3.2. Ресурсне забезпечення Програми: 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання 

програми 

Усього витрат на виконання 

програми (тис. грн.) 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
600,0 

Кошти з інших джерел фінансування, незаборонені 

чинним законодавством 
0 

Розділ 5. 
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Напрями діяльності та заходи Програми. 

Програма направлена на фінансування та реалізацію кращих проєктів розвитку міста, які 

надійшли до міської ради від мешканців Бережанської територіальної громади у 

відповідності до Положення про громадський бюджет  Бережанської міської ради. 

Розділ 6. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснюють відповідальні 

виконавці - сектор економіки Бережанської міської ради та головний спеціаліст з питань 

зовнішньо – економічної  діяльності та інвестицій 

Бережанської міської ради. 

 

2019_1241_Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 917,0 тис. 

грн. за рахунок: 

1.1. Збільшення на 1048,0 тис. грн., а саме: 

- Іншої субвенції з місцевого бюджету 7,0 тис. грн. 

- Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими 

видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

1041,0 тис. грн. 

1.2. Зменшення на 131,0 тис. грн., а саме: 

- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій; 

130,0 тис. грн. 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

1,0 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 7,0 

тис. грн.: 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:  7,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки  7,0 тис.грн. 

 КПКВ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» 

 7,0 тис. грн. 

 

3. Зменшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 1,0 

тис. грн.: 

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Зменшити асигнування на:  1,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки  1,0 тис.грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (субвенційні 

кошти) 

 1,0 тис. грн. 

 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік: 

4.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 135,0 тис. грн.  

 з них на:  
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  оплата праці 80,0 тис. грн.  

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

30,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю» 

50,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 23,4 тис. грн 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю» 

3,4 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю» 

15,0 тис. грн. 

  поточні видатки  16,6 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю» 

16,6 тис. грн. 

 4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Зменшити асигнування на: 355,051 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 13,598 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» 

10,15 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

2,445 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів» 

1,003 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 325,871 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах» 

2,6 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 121,449 тис. грн. 



 108 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» 

156,584 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

16,988 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

 28,25 тис. грн. 

  продукти харчування 11,9 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» 

11,9 тис. грн. 

  поточні видатки 3,682 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

1,223 тис. грн. 

 КПКВ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 1,81 тис. грн. 

 КПКВ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» 

0,649 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 355,051 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 113,21 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 48,5 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

60,5 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

 4,21 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 22,9 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 8,4 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

13,6 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

 0,9 тис. грн. 

  продукти харчування 72,054 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 72,054 тис. грн. 

  поточні видатки 146,887 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 9,45 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» 

98,337 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 0,8 тис. грн. 
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закладів» 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

8,3 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

 30,0 тис. грн. 

4.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на: 111,784 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  78,432 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах ”  

8,116 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)”  

10,819 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  22,667 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і виставок ”  14,259 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів ”  

15,455 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва ”  

7,116 тис. грн. 

  поточні видатки  33,352 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах ”  

3,345 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)”  

4,945 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  19,177 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і виставок ”  1,618 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів ”  

1,427 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва ”  

2,84 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 26,709 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 19,51 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)”  

18,0 тис. грн. 
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 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  1,510 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату  7,199 тис.грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)”  

3,539 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  3,46 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва ”  

0,2 тис. грн. 

4.4. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:  135,8 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти  135,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(районному бюджету згідно договору) 

 135,0 тис. грн. 

  поточні видатки 0,8 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах» 

0,8 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 0,8 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  0,8 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах» 

0,8 тис. грн. 

 5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 1126,075 

тис. грн. за рахунок 

 - передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) в сумі 85,075 тис. грн. (місцеві кошти) 

 - передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) в сумі 1041,0 тис. грн. (субвенційні кошти) 

а саме: 

 

5.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:  1041,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  1041,0 тис. грн. 

 КПКВ 0617325 „ Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту ”  

 1041,0 тис. грн. 

5.2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:  85,075 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  85,075 тис. грн. 
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 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах ”  

25,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)”  

26,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності бібліотек ”  13,535 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і виставок ”  20,54 тис. грн. 

 

6. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 

130,0 тис. грн.: 

6.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 130,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 130,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій » 

 130,0 тис. грн. 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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. 

10. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2019 рік:  

10.1. 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 1126,075 тис. грн. та збільшивши за спеціальним 

фондом на – 1126,075 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 1126,075 тис. грн.; 

10.2. 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 130,0 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом 

на – 130,0 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 130,0 тис. грн. 

2019_1242_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 ) згідно договору, що додається. 

2019_1243_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, укладений між Бережанською 

районною радою та Бережанською міською радою щодо передачі з Бережанського 

районного бюджету міському бюджету міста Бережани у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції в сумі 7,0 тис. грн. (сім тисяч гривень ) 

згідно договору, що додається. 
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2019_1244_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 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 350,0 тис. грн. 

(триста п’ятдесят тисяч гривень ) згідно договору, що додається. 

2019_1245_Прийняти у комунальну власність житлову квартиру №1 по вул. Кульчицької 18 в м. 

Бережани. 

1. Визначити балансоутримувачем житлової квартири Бережанське міське комунальне 

підприємство «Господар» . 

2019_1246_Передати в оренду терміном до 31.12.2020 року Відділу культури, туризму та релігій міської 

ради частину нежитлового приміщення на другому поверсі по пл. Ринок, 15 в м. 

Бережани, а саме: приміщення площею 87,5 кв. м. (позн. 2-13) та площею – 5 кв. м. 

(позн.2-12). 

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

2019_1247_Зарахувати Музичку Наталію Михайлівну, спеціаліста 1 категорії юридичного відділу 

міської ради, на стажування на посаду головного спеціаліста відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради з 03 січня 2020 року по 31 січня 2020 року.  

2. Керівником стажування призначити начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради. 

3. Стажистові Музичці Н.М. скласти, а керівнику стажування затвердити індивідуальний 

план проходження стажування. 

4. Стажистові Музичці Н.М. та керівнику стажування скласти доповідну записку та 

висновки про результати стажування до 05.02.2020 року. 

2019_1248_Підтримати Звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України 

Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  Служби 

безпеки України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України з приводу вбивства українського патріота Артема Мирошниченка. 

2019_1249_Затвердити План роботи сесії Бережанської міської ради на 2020 рік (додається). 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

 

ПЛАН 

роботи сесії Бережанської міської ради на 2020 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування Термін Відповідальні 

1.Питання для розгляду на пленарних засіданнях міської ради 

1 
Про внесення змін до 

міського бюджету на 2020 рік 

Протягом 

року 

Фінансово-економічний відділ, 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 

2 
Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету 

Щоквартальн

о 

Фінансово-економічний відділ, 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 

3 

Про затвердження 

розпоряджень міського 

голови 

Протягом 

року 

Фінансово-економічний відділ, 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 
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4 

Про внесення змін до 

Програми економічного і 

соціального розвитку м. 

Бережани на 2020 рік 

За 

необхідністю 

Фінансово-економічний відділ, 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 

5 

Про хід виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку м. Бережани на 

2020-2012 роки 

Щоквартальн

о 

Фінансово-економічний відділ, 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 

6 

Затвердження міських 

програм на 2020 рік (за 

сферами діяльності) 

Протягом 

року 

Виконавчі органи міської ради 

Постійні комісії міської ради 

7 

Затвердження Порядку 

використання бюджетних 

коштів, передбачених на 

реалізацію міських програм 

(за сферами діяльності) 

Протягом 

року 

Виконавчі органи міської ради 

Постійні комісії міської ради 

8 
Про регулювання земельних 

відносин 

Щомісяця, 

відповідно до 

ч.5ст.46 Закону 

України "Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні" 

Земельний відділ міської ради, Постійна 

комісія міської ради з питань 

приватизації, продажу, оренди землі та 

природокористування 

9 
Про стан розвитку закладів 

освіти м. Бережани 

3 квартал 

2020 року 

Міський відділ освіти, молоді та спорту 

Постійна комісія міської ради з питань 

освіти, науки, молоді, культури, спорту 

та туризму 

10 

Про стан житлово- 

комунального господарства 

міста Бережани 

4 квартал 

2020 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури 

Постійна комісія міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

містобудування, екології та 

надзвичайних ситуацій 

11 
Про міський бюджет на 2020 

рік 

4 квартал 

2020 

Фінансово-економічний відділ, 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 

12 

Про Програму економічного і 

соціального розвитку м. 

Бережани на 2020 рік 

4 квартал 

2020 

Фінансово-економічний відділ, 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 

13 
Про умови оплати праці 

міського голови, на 2020 рік 

4 квартал 

2020 

Керуючий справами виконавчого 

комітету 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва 
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14 

Про стан законності, 

боротьби із злочинністю, 

охорони громадського 

порядку на території міста 

Бережани 

2 квартал, 

4 квартал 

2020 року 

Бережанський відділ ГУНП в 

Тернопільській області 

Постійна комісія міської ради з 

місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики 

15 
Про План роботи міської ради 

на 2020 рік 

4 квартал 

2020 

Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради 

2.Організаційне забезпечення діяльності міської ради 

1 

Організаційне забезпечення 

проведення засідань 

постійних комісій міської 

ради 

За графіком 

та 

узгодженням 

Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

2 

Організаційне забезпечення 

проведення пленарних 

засідань міської ради 

Відповідно до 

Регламенту 

міської ради 

Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

3 

Здійснення контролю за 

ходом виконання рішень 

міської ради 

Протягом 

року 

Секретар міської ради 

Голови постійних комісій 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

4 

Надання консультативно - 

методичної допомоги 

депутатам міської ради з 

питань здійснення 

повноважень, підготовки 

проектів рішень міської ради 

тощо 

Постійно 

Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

Виконавчі органи міської ради 

5 

Аналіз та узагальнення заяв, 

звернень та скарг фізичних та 

юридичних осіб до депутатів 

міської ради щодо 

поліпшення діяльності 

органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування 

За 

підсумками 

року 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

6 

Аналіз стану участі депутатів 

міської ради у засіданнях 

постійних комісій, пленарних 

засіданнях міської ради 

За 

підсумками 

кварталу 

Секретар міської ради 

Голови постійних комісій міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

7 
Організація навчання 

депутатів міської ради 

Протягом 

року 

Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

8 

Підготовка звітів депутатів 

міської ради за підсумками 

роботи у 2019 році 

Вересень 2020 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

9 
Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 
Постійно 

Секретар міської ради 

Спеціаліст 1 категорії з питань 

депутатської діяльності 

10 

Виконання доручень міської 

ради. Робота в робочих 

групах, комісіях 

Протягом 

року 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

3.Взаємодія з територіальною громадою 
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1 
Проведення особистого 

прийому громадян 
За графіком 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

2 

Проведення зустрічей з 

мешканцями міста. Робота в 

окрузі 

Протягом 

року 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

3 

Участь у громадсько - 

важливих заходах, семінарах, 

нарадах, зустрічах з 

обговорення питань 

місцевого значення 

Протягом 

року 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

4 

Виконання доручень 

виборців. Вивчення   

громадської думки 

Протягом 

року 

Секретар міської ради 

Депутати міської ради 

2019_1250_Надати ТзОВ «Бережанська ПРБД» дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки орієнтовною 

площею 7020 кв. м. по вул. Козацька, 1 в м. Бережани. 

2019_1251_Надати ТОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік» дозвіл на інвентаризацію земельної 

ділянки орієнтовною площею 6,2 га по вул. Рогатинська, 56 в м. Бережани. 

2019_1252_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Видраку Михайлу 

Михайловичу, жителю м. Бережани, пл. _____ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №51 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. Видраку Михайлу Михайловичу, жителю м. Бережани, пл. 

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

автогаражу №24 по вул. Тепла, 51 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0427, 

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_1253_Припинити право оренди земельної ділянки площею 2330 кв. м. наданої для обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Тернопільська, 19«ж» в м. Бережани, кадастровий номер 

6120410100:04:003:0086 наданої ПрАТ «Меркурій» у зв’язку з добровільною відмовою. 

2. Розірвати договір оренди земельної ділянки за кадастровим номером 

6120410100:04:003:0086. 

2019_1254_Надати гр. Безкоровайному Василю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. _____ в оренду 

терміном до 01.12.2024 року земельну ділянку площею 2330 кв. м. наданої для 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Тернопільська, 19«ж» в м. Бережани, за 

кадастровим номером 6120410100:04:003:0086. 

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

земельної ділянки. 

2. Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2019_1255_Продовжити терміном до 01.12.2024 року ТзОВ «Христина» термін оренди земельної 

ділянки площею 1,9807 га наданої для обслуговування будівель та споруд по вул. Л. 

Українки, 15«г» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2019_1256_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Макару Роману 

Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 
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будівництва та обслуговування автогаражу №52 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. Макару Роману Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. 

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

автогаражу №24 по вул. Тепла, 52 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:1120, 

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_1257_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Лужній Аллі Володимирівні, жительці м. Бережани, 

вул. _____ земельну ділянку площею 250 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани 

в урочищі «Біля цвинтаря». 

1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1258_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Шулику Андрію Володимировичу, жителю с. _____, 

Бережанського району земельну ділянку площею 0,12 га для ведення городництва по 

вул. Цегельна (біля присадибної ділянки) в м. Бережани. 

1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2019_1259_Надати гр. Стойко Галині Михайлівні, жительці с. Рай, вул. _____ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,29 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Рай (припинено право 

користування гр. Гонській Дані) із земель не наданих у власність чи користування. 

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

2019_1260_Надати гр. Тимківу Олегу Володимировичу, жителю с. _____, Бережанського району та гр. 

Вільчинській Галині Іванівні, жительці м. Бережани, вул. Депутатська, 6/1 дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

24 кв. м. для будівництва та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. 

Корольова, 3«г» гараж № 11, 12 в м. Бережани із земельне наданих у власність чи 

користування.  

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2020 року. 

2019_1261_Надати гр. Бабухівські Марії Миколаївні, 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 1503 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів 

(урочище «Загомінок»). 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 року. 

2019_1262_Надати гр. Лютому Оресту Володимировичу, 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 600 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Західна, 21 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2020 року. 

2019_1263_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 877 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 
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громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:006:0299 гр. Турчину 

Володимиру Васильовичу по вул. Грушевського, 15 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Турчину Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ 

безоплатно у спільну власність земельну ділянку площею 877 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Грушевського, 15 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Турчину Володимиру Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1264_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 827 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000:02:001:0698 гр. Смаль Марії Василівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Смаль Марії Василівні, жителю с. _____ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 827 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Смаль Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1265_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1506 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0697 гр. Смаль Марії Василівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Смаль Марії Василівні, жителю с. _____ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1506 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Смаль Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1266_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1438 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0699 гр. Смаль Марії Василівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Смаль Марії Василівні, жительці с. _____ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1438 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Смаль Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1267_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1208 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0700 гр. Смаль Марії Василівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.03 - охоронна зона навколо об’єкта транспорту. Підземний газопровід 

(магістральний) високого тиску. 

01.05 охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи (ЛЕП) 

площею 0,0496. 
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2. Передати гр. Смаль Марії Василівні, жительці с. _____ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1208 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. Смаль Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1268_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2458 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:003:0061 гр. Смаль Марії Василівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.03 - охоронна зона навколо об’єкта транспорту. Підземний газопровід 

(магістральний) високого тиску. 

2. Передати гр. Смаль Марії Василівні, жительці с. _____ безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2458 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. Смаль Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1269_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 872 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:006:0294 гр. Стефаніву 

Андрію Орестовичу по вул. 8-го Березня, 14 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Стефаніву Андрію Орестовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ 

безоплатно у спільну власність земельну ділянку площею 872 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. 8-го Березня, 14 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Стефаніву Андрію Орестовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_1270_Відмовити в задоволенні звернення Бережанської громадської організації «КЛУБ 

РИБАЛОК» без номера та дати за вх. №2416/03-05 від 16.12.2019 року щодо 

продовження договору утримання та обслуговування шлюзів Бережанського ставу, які 

взяті на облік як безхазяйне майно Бережанською міською радою з наступних підстав: 

- строк дії договору відповідального зберігання майна від 01.06.2017 року 

закінчився 01.06.2018 року; 

- гідроспоруда по вул. Набережна, 6 в м. Бережани перебуває на балансі ДП 

«Укрриба» на підставі Акту приймання – передачі гідротехнічних споруд, які не 

увійшли до статутного фонду ВАТ «Тернопільський облрибкомбінат» від 

03.07.2003 року. 

 


