
2 0 2 0 _ 2 3 7 _ Надати гр. Сабові Наталії Ярославівні, жительці м. Вишгород, вул. ________ Київської 

області дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

земельної ділянки площею 583 кв. м. для ведення садівництва за № 9 в садовому 

товаристві «Будівельник» в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 3 8 _ Надати гр. Завадській Зоряні Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 830 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул.Садова,1 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10..2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 3 9 _ Надати гр. Гнатишину Ярославу Васильовичу, жителю с. Лісники, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 640 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул.8 – го Березня,4в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 0 _ Надати гр. Савка Олександрі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 632 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Коперніка, 18 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10..2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 1 _ Надати гр. Макух Галині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 791 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 2 _ Надати гр. Ленартович Оксані Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ________ та гр. 

Ільків Ганні Володимирівні, жительці с. Саранчуки, вул. ________ Бережанського 

району дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

земельної ділянки площею 585 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Кривоноса, 9 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10..2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 3 _ Надати гр. Сівка Роману Йосиповичу, 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 2035 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Мічуріна, 19 в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 4 _ Надати гр. Сп’як Павлу Андрійовичу, жителю м. Бережани. вул. ________ та гр. Сп’як 

Петру Павловичу, 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 площею1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

по вул. Крушельницької, 94 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 5 _ Надати гр. Сп’як Петру Павловичу, 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 714 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Крушельницької в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 6 _ Надати гр. Шепета Володимиру Степановичу, жителю с. Лісники, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1551 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 7 _ Надати гр. Гальковичу Євгену Даниловичу, жителю с. Рай, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1225 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 8 _ Надати гр. Шинклярській 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 1326 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 4 9 _ Надати гр. Шинклярській 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 1183 

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

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 0 _ Надати гр. Гевко Михайлу 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 1021 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 1 _ Надати гр. Гниді Богдану Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1505 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 2 _ Надати гр. Гниді Богдану Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 2605 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 3 _ Надати гр. Гниді Богдану Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 2400 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 4 _ Надати гр. Гниді Богдану Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1023 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 5 _ Надати гр. Гниді Богдану Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 



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

площею 1401 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 6 _ Надати гр. Гниді Богдану Васильовичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 7 _ Надати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 810 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 2 5 8 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Торгану Олегу 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 25 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Кульчицької в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2. Надати у власність гр. гр. Торгану Олегу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ земельну ділянку площею 25 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:005:0614, 

землі житлової та громадської забудови), із земель міста не наданих у власність 

чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 2 5 9 _ Продовжити терміном до 01.03.2022 року ФОП Біланчину Миколі Дмитровичу, жителю 

м. Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 2271 кв. м. для 

обслуговування будівлі пилорами по вул. Козацька, 1«н» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки.  

2 0 2 0 _ 2 6 0 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Грабар Наталії Василівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 1500 кв. м. 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 1 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Кіналь Олександрі Михайлівні, жительці вул. 

________ с. Біще, Бережанського району земельну ділянку площею 2400 кв. м. 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 2 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Новицькому Олегу Васильовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 900 кв. м. 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. 



2 0 2 0 _ 2 6 3 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Сибидло Ярославу Івановичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 800 кв. м. для ведення городництва 

по вул. Золочівська 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 4 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Галела Марії Богданівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 500 кв. м. для ведення городництва по вул. 

Золочівська 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 5 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Скрипчуку Петру Володимировичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 600 кв. м. для ведення городництва 

в урочищі «За ПМК» 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 6 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Гайдукевич Світлані Василівні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 650 кв. м. для ведення городництва 

по вул. Зоряна 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 7 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Яців Галині Ярославівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 500 кв. м. для ведення городництва по вул. 

Гоголя 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 8 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Малому Юрію Миколайовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 1000 кв. м. для ведення 

городництва в урочищі «Жорнисько» 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. 

2 0 2 0 _ 2 6 9 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Ковальські Любі Євгенівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 400 кв. м. для ведення городництва по вул. О. 

Кобилянської 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. 

2 0 2 0 _ 2 7 0 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Дудка Надії Дмитрівні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ право оренди земельної ділянки площею 500 кв. м. для 

ведення городництва по вул. О. Кобилянської 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. 

2 0 2 0 _ 2 7 1 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Вархоляк Галині Любомирівні, жительці с. 

Лісники, вул. ________ право оренди земельної ділянки площею 2316 кв. м. для 

ведення городництва по вул. Рогатинська 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. 

2 0 2 0 _ 2 7 2 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Федишину Петру Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ право оренди земельної ділянки земельну ділянку площею 400 

кв. м. для ведення городництва по вул. Рогатинська 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. 

2 0 2 0 _ 2 7 3 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Глубішу Степану Дмитровичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 271 кв. м. для ведення городництва 

по вул. 8-го Березня 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. 

2 0 2 0 _ 2 7 4 _ Припинити гр. Крегелю Ростиславу Андрійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

право оренди земельної ділянки площею 1213 кв. м. наданої для ведення городництва 

за добровільною відмовою на підставі поданої заяви від 19.02.2020 р. за вх. № К-131 від 

20.02.2020 р. 

2 0 2 0 _ 2 7 5 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Крегель Надії Василівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 1213 кв. м. для ведення городництва 

в м. Бережани по вул. Рогатинська. 

1. Встановити сервітут на земельну ділянку площею 135 кв. м. право проїзду (07.02). 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 2 7 6 _ Продовжити терміном до 01.03.2021 року гр. Пришляк Ользі Миколаївні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 26 кв. м. для встановлення 

та обслуговування тимчасового металевого автогаражу по вул. Л. Українки, 16«а» в м. 

Бережани. 

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. 

2 0 2 0 _ 2 7 7 _ Продовжити терміном до 01.03.2021 року гр. Мостепанюк Оксані Іванівні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 30 кв. м. для встановлення 

та обслуговування тимчасового металевого автогаражу по вул. Б.Хмельницького в м. 

Бережани. 

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. 

2 0 2 0 _ 2 7 8 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Семчишин Уляні Степанівні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ земельну ділянку площею 500 кв м для ведення городництва 

по вул. Лесі 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. 

2 0 2 0 _ 2 7 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 972 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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



громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:03:001:0299 гр. Ортинській 

Наталії Ростиславівні по вул. Раївська, 54 в с. Рай. 

1. Передати гр. Ортинській Наталії Ростиславівні, жительці с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 972 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Раївська, 54 в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Ортинській Наталії Ростиславівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 808 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120410100:03:001:0301 гр. Ортинській Наталії Ростиславівні в с. Рай. 

1. Передати гр. Ортинській Наталії Ростиславівні, жительці с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 808 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Ортинській Наталії Ростиславівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1167 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100:03:001:0300 гр. Ортинській Наталії Ростиславівні в с. 

Рай. 

1. Передати гр. Ортинській Наталії Ростиславівні, жительці с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1167 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Ортинській Наталії Ростиславівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1016 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100:03:002:0441 гр. Ортинській Наталії Ростиславівні в с. 

Рай. 

1. Передати гр. Ортинській Наталії Ростиславівні, жительці с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1016 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Ортинській Наталії Ростиславівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1503 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:003:0067 гр. Бабухівській Марії Миколаївні в с. 

Посухів. 



1. Передати гр. Бабухівській Марії Миколаївні, жительці м. Бережани. вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1503 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Бабухівській Марії Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0675 гр. Щур 

Мар’яні Миколаївні по вул. Стефаника, 66 в с. Посухів. 

1. Передати гр. Щур Мар’яні Миколаївні, жительці с. Посухів, вул. ________ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Стефаника, 66 в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Щур Мар’яні Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно 

2 0 2 0 _ 2 8 5 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 358 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:005:0613 гр. 

Пшевлоцькій Ірині Василівні по вул. Родини Старухів, 1«а»/2 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Пшевлоцькій Ірині Василівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 358 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Родини Старухів, 1«а»/2 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Пшевлоцькій Ірині Василівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 6 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 692 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:03:001:0303 гр. Валига 

Марії Остапівні по вул. Раївська, 62/2 в с. Рай. 

1. Передати гр. Валига Марії Остапівні, жительці с. Рай, вул. ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 692 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Раївська, 62/2 в с. 

Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Валига Марії Остапівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 7 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:004:0219 гр. Пудлик 

Антоніні Йосипівні та Заяць Григорію Михайловичу по вул. Львівська, 63 в м. 

Бережани. 



1. Передати гр. Пудлик Антоніні Йосипівні та Заяць Григорію Михайловичу, 

жителям м. Бережани, вул. ________ безоплатно у спільну власність земельну 

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

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Львівська, 63 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Пудлик Антоніні Йосипівні та Заяць Григорію Михайловичу виконувати 

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

кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 8 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:004:0221 гр. Пудлик Антоніні Йосипівні по вул. Львівська в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Пудлик Антоніні Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Львівська в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Пудлик Антоніні Йосипівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 8 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:004:0220 гр. Заяць Григорію Михайловичу по вул. Львівська в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Заяць Григорію Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Львівська в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Заяць Григорію Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 238 кв. м. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:018:0243 гр. Кучмію Роману Івановичу по вул. Шевченка в м. Бережани. 

1. Передати гр. Кучмію Роману Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 238 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кучмію Роману Івановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за фактом її використання, площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100:04:018:0027 гр. Кучмій Роману Івановичу по вул. Шевченка, 106 в м. 

Бережани. 

2 0 2 0 _ 2 9 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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



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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:03:001:0304 гр. Дурисвіт 

Марії Дмитрівні по вул. Польова, 34«а» в с. Рай. 

1. Передати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. ________ безоплатно 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Польова, 34«а» в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2872 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100:03:001:0295 гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні в с. Рай. 

1. Передати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 2872 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1441 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100:03:001:0296 гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні в с. Рай. 

1. Передати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 1441 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 5 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1064 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100:03:001:0297 гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні в с. Рай. 

1. Передати гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 1064 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дурисвіт Марії Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 6 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 699 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:008:0455 гр. Адамів Ірині 

Володимирівні по вул. Топольна, 26 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Адамів Ірині Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 699 кв. м. для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Топольна, 26 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Адамів Ірині Володимирівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 7 _ Припинити гр. Бенедюку Миколі Васильовичу, жителю м. Бережани вул. ________ право 

оренди земельної ділянки площею 106 кв. м. (кадастровий номер 6120410100 04 005 

0158) наданої для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Крута, 2«є» в м. Бережани у зв’язку з передачею у власність 

та добровільною відмовою. 

1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 06.09.2013 року. 

2 0 2 0 _ 2 9 8 _ Передати гр. Бенедюку Миколі Васильовичу, жителю м. Бережани вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 106 кв. м. (кадастровий номер 

6120410100 04 005 0158) наданої для будівництва обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Крута, 2«є» в м. Бережани . 

1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2. Гр. Бенедюку Миколі Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 2 9 9 _Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1634 від 26 лютого 2020 року, п.31 скасувати 

та викласти в такій редакції: 

«31. Надати гр. Потоцькому Володимиру Івановичу, жителю с. Лісники, вул. ________ в 

оренду, з правом пролонгації, терміном до 01.02.2023 року земельну ділянку площею 

290 кв. м. (кадастровий номер 6120410100:04:008:0442) для обслуговування придбаного 

незавершеного будівництвом магазину по вул. Рогатинська, 117 в с. Лісники . 

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

ділянки. 

31.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку». 

2 0 2 0 _ 3 0 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:001:0259 гр. Климко 

Петру Антоновичу по вул. Золочівська,15 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Климко Петру Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Золочівська, 15 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Климко Петру Антоновичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 3 0 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:001:0258 гр. Климко Петру Антоновичу по вул. Золочівська в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Климко Петру Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани. 



2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Климко Петру Антоновичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 3 0 2 _ Продовжити терміном до 01.03.2025 року гр. Жидовському Віктору Михайловичу, 

жителю м. Бережани вул. ________ сервітутне користування умовної частки земельної 

ділянки площею 16,2 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення по вул. 

Руська, 5 в м. Бережани. 

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

ділянки. 

2. Право користування оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору 

сервітутного користування і її реєстрації до 20.04.2020 року. 

2 0 2 0 _ 3 0 3 _ Надати дозвіл на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Бережани Тернопільської області Бережанської міської 

територіальної громади. 

2. Бережанській міській раді укласти з суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель договір на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Бережани Тернопільської області 

Бережанської міської територіальної громади. 

3. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель після проведення 

державної експертизи подати міській раді на розгляд та прийняття відповідного 

рішення. 

2 0 2 0 _ 3 0 4 _ Затвердити Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Бережанського району на 2020 рік.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, згідно 

розподілу обов’язків..  

Додаток  

до рішення сесії міської ради  

від 02 квітня 2020 р. № ___ 

ПРОГРАМА  

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Бережанського району 

на 2020 рік.  

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна районна 

лікарня» 

2. 

Дата,номер і назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про розроблення 

програми 

Бюджетний кодекс України, закони 

України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності 

закладів охорони здоров'я», «Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 № 1013-р 

«Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров'я 

України», доручення голови обласної 

державної адміністрації від 03.03.2020 

№ 18/01.02-03 «Про розроблення 



проекту програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров'я 

Тернопільської обласної ради на 2020 

рік» 

3. Розробник програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

« Бережанська центральна районна 

лікарня» 

4. Співрозробники програми Бережанська міська рада 

5. Відповідальний виконавець програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна районна 

лікарня» 

6. Учасники програми Бережанська міська рада 

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів Бережанська міська рада 

9. Загальний обсяг фінансування 5063,8 тис. грн 

 

1) Кошти обласного бюджету 

2) кошти місцевих бюджетів в тому числі: 

- Бережанської міської територіальної 

громади 

3) Кошти не бюджетних джерел 

2527,8 тис. грн. 

 

ІІ. Визначення проблеми , на розв’язання яких спрямована програма  

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я 

Бережанського району на 2020 рік (далі - Програма) розроблена для покращення надання 

послуг у сфері охорони здоров'я відповідно до Бюджетного кодексу України, законів 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від ЗО листопада 2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров'я України» та інших нормативно-правових актів.  

З 1 квітня 2020 року медицина перейде з фінансування «ліжка» на фінансування 

«пацієнта». Відповідно до положень Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» з 2020 року в Україні запроваджується програма 

медичних гарантій, у межах якої визначено обсяг медичних послуг і лікарських засобів, що 

гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних тарифів. 

Це єдина бюджетна програма для оплати всіх медичних послуг і лікарських засобів, 

передбачених статтею 4 зазначеного Закону, за відповідними напрямками. Після 

впровадження цієї програми зміниться механізм фінансування медичного обслуговування 

населення: замість медичної субвенції, за кошти якої відбувалось утримання закладів 

охорони здоров'я, у межах програми медичних гарантій буде оплачуватись медичне 

обслуговування пацієнтів за договорами з Національною службою здоров'я України, 

базуючись на принципі «гроші йдуть за пацієнтом».  

Однак, не всі медичні заклади зможуть перейти на договірні відносини з Національною 

службою здоров’я України, так як пакетом медичних гарантій не передбачено оплату послуг, 

які надаються окремими районними медичними установами. Законом України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Бюджетним кодексом 

України передбачено здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони 

здоров'я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

знаходяться в межах Бережанського району, для співфінансування оплати медичних послуг, 

що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення 

для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, розвитку та їх підтримки, 

здійснення надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 



державних гарантій медичного обслуговування населення та програми громадського 

здоров'я.  

Крім цього, пакет медичних послуг, які будуть надаватися за програмою медичних 

гарантій та оплачуватися Національною службою здоров'я України, не забезпечує в повній 

мірі видатки закладів охорони здоров'я для надання належної медичної допомоги населення.  

Актуальність Програми визначена необхідністю поліпшення якості надання та 

доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню Бережанського району, 

поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для 

здійснення модернізації галузі охорони здоров'я району.  

В умовах переходу на нові умови фінансування від утримання установ до оплати за 

надані послуги, для забезпечення надання населенню належних медичних послуг закладами 

охорони здоров’я Бережанського району, даною Програмою передбачені кошти з місцевих 

бюджетів для співфінансування поточних видатків комунального некомерційного 

підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» (далі КНП «Бережанська ЦРЛ»), 

забезпечення оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і поточних 

ремонтних робіт.  

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування заходів 

Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є;  

- недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони 

здоров’я;  

- неможливість впровадження сучасних медичних технологій у повному обсязі, 

недостатні можливості щодо обміну досвідом та володіння ними;  

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності 

системи охорони здоров’я;  

- нерівномірний розвиток ринку медичних послуг; 

- морально та фізично застаріла частина медичного обладнання.  

 

III. Визначення мети програми 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 

смертності населення району шляхом формування і налагодження ефективного 

функціонування системи надання населенню доступної і спеціалізованої допомоги, 

поліпшення фінансового забезпечення КНП «Бережанська ЦРЛ» для укладання угод з 

Національною службою здоров’я України та утримання коштів за надання медичних послуг.  

 

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

фінансування; строки та етапи виконання програми 
Програма дасть змогу поліпшити стан здоров'я населення, подовжити активне 

довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній 

медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони 

здоров'я, досягти цілей відповідно до рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони 

Здоров'я.  

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

У Програмі приймає участь КНП « Бережанська ЦРЛ» . 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Бережанського району на 2020 рік  

 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які 2020 рік Всього витрат на 



пропонуються залучити на 

виконання програми 

( тис. грн.) виконання програми 

( тис. грн. ) 

Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі  
5063,8 5063,8 

Державний бюджет  - - 

Обласний бюджет  - - 

В тому числі бюджет 

Бережанської міської 

територіальної громади  

2527,8 2527,8 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  

Реалізація Програми передбачає вирішення таких завдань в закладах КНП 

«Бережанська ЦРЛ» :  

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для 

всіх верств населення;  

- співфінансування оплати поточних видатків;  

- покращення матеріально-технічної бази;  

-  придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

забезпечення якісних медичних послуг;  

- проведення капітальних ремонтів та реконструкція об’єктів.  

Внаслідок реалізації заходів Програми планується досягти наступних результатів:  

- забезпечити повноцінне функціонування КНП « Бережанська ЦРЛ»;  

- покращити якість надання медичної допомоги в частині фінансування поточних 

видатків;  

- диференціювати заробітну плату;  

- оновити матеріально-технічну базу;  

- покращити стан приміщень відповідно до діючих нормативів. Результативні 

показники Програми наведені у розділі VI. 

 

 

 



Додаток 

до рішення сесії міської ради  

від 02 квітня 2020 р. № ___  

VI. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Бережанського району 

Назва напряму 

діяльності 
Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

(вартість) 

фінансування 

( тис. грн.) 

Джерело 

фінансування 

(дольова 

участь) – 

бюджет 

Бережанської 

міської 

територіальної 

громади (тис. 

грн.) 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення 

співфінансування 

поточних видатків 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я.  

1) Співфінансування 

поточних видатків 

комунальних закладів 

охорони здоров’я до 

наданих послуг у межах 

Програми медичних 

гарантій – 

багатопрофільна 

(спеціалізована) 

стаціонарна медична 

допомога. 

2020 рік 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна 

районна 

лікарня» 

957,3 478,3 

Забезпечення співоплати послуг 

у межах пакета Програми 

медичних гарантій 2.5% 

глобального бюджету за 2019 

рік. 

2) Оплата заробітної 

плати з нарахуванням на 

неї для підтримки 

закладів охорони здоров’я 

в період реформування, в 

тому числі стимулювання 

для молодих спеціалістів. 

2020 рік 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна 

районна 

лікарня» 

155,5 77,3 

Виплата стимулюючих 

молодим спеціалістам ( 6 × 

2360 × 1.22 × 9 міс.) 



3) Забезпечення 

продуктами харчування 

для організації гарячого 

арчування медиків, що 

перебувають на обсервації 

чи самоізоляції під час 

здійснення заходів щодо 

запобігання поширенню 

на території України 

корона вірусу COVID-19 

2020 рік 

Бережанська 

міська рада 

  

 

    Разом:1112,8 Разом: 555,6  

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я.  

1) Придбання обладнання 

і предметів 

довгострокового 

користування. 

2020 рік 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна 

районна 

лікарня» 

818,4 818,4 

Монітор пацієнта (ЮМ-300 

«Ютас») 

409.2 тис. грн..) × 2 шт. 

720,0  
Цистоскоп з відео стійкою 

(720.0 тис. грн.) × 1 шт. 

420,0 420,0 
Газовий аналізатор (420.0 тис. 

грн.) × 1 шт. 

80,0  

Портативний дефібрилятор з 

функцією синхронізації (80.0 

тис.грн.) × 1 шт. 

100,0  
Інкубатор для новонароджених 

(100.0 тис. грн..) × 1 шт. 

80,0  

Автоматичний 

імуноферментний аналізатор 

(80.0 тис. грн..) × 1 шт. 

500,0 500,0 

Автоматичний біохімічний 

аналізатор (500.0 тис. грн..) × 1 

шт. 

100,0  
Автоматичний коагулометр 

(100.0 тис. грн.) × 1 шт. 

650,0  
Монітор пацієнта з датчиком 

СО (650 тис. грн..) × 1 шт. 



40,0  
Спірограф (40.0 тис. грн..) × 1 

шт. 

15,0  
Велоергометр (15.0 тис. грн..) × 

1 шт. 

15,0  
Офтальмоскоп (15.0 тис. грн..) 

× 1 шт. 

2,6 2,6 
Пульсоксиметр ( 0.65 тис. грн..) 

× 4 шт. 

5,0 5,0 
Набір очних лінз ( 5.0 тис. грн..) 

× 1 набір.  

    Разом: 3546,0 Разом: 1746,0  

 2) Проведення ремонтів та 

реконструкцій 

2020 рік 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна 

районна 

лікарня» 

120,0 120,0 

Капітальний ремонт санвузла в 

хірургічному відділі 

(травматологічне відділення). 

40,0  
Капітальний ремонт зовнішніх 

сходів в поліклінічному відділі. 

20,0  
Косметичний ремонт коридорів 

в хірургічному відділі. 

25,0  

Косметичний ремонт коридору 

терапевтичного відділу 

(хірургічний корпус). 

200,0 106,0 
Реконструкція приміщення під 

харчоблок.  

    Разом: 405,0 Разом: 226,6  

  
 

 Всього:5063,

8 
Всього:2527,8 

 

 

Cекретар міської ради        Петро ГОНЧАР 



 

УІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює адміністрація 

комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня». 

Узагальнену інформацію про виконання заходів Програми комунальне некомерційне 

підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» подає до 14 січня 2021 року в 

управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. 

 

2 0 2 0 _ 3 0 5 _ Надати адресну грошову допомогу жителям с. Павлів Нараївської сільської ради 

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

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

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

3. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

здійснити виплати передбачені в п. 1 даного рішення. 

2 0 2 0 _ 3 0 6 _ Присвоїти 21  квітня 2020 року Музичці Наталії Михайлівні, головному спеціалісту 

відділу «Центр надання адміністративних послуг»  міської ради 11 (одинадцятий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування у межах шостої категорії посад. 

2. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи міської ради Яцишин Р.В. внести 

відповідні записи в особову картку та трудову книжку Музички Н.М. 

2 0 2 0 _ 3 0 7 _ Зупинити, з 01 квітня 2020 року до стабілізації епідоміологічної ситуації визначеної 

постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року №211, дію пункту 2 

рішення сесії Бережанської міської ради від 20 грудня 2019 року № 1553 «Про 

встановлення надбавок в 2020 році», а щодо здійснення щомісячного преміювання 

міського голови, у межах фонду оплати праці у розмірі – 50% середньомісячної 

заробітної плати. 

2 0 2 0 _ 3 0 8 _ Продовжити термін дії рішення виконавчого комітету міської ради №1183 від 12.03.2020 

року «Про тимчасове призупинення навчального процесу у закладах освіти і культури 

Бережанської міської територіальної громади» до прийняття рішення Урядом про 

скасування карантину. 

1. 2 0 2 0 _ 3 0 9 _  Оголосити простій в закладах засновником яких є Бережанська міська 

рада згідно додатку №1 до прийняття рішення Урядом про скасування  карантину. 

2. Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та Бережанської 

державної школи мистецтв ім. М. Бездільного міської ради на період карантину 

продовжувати роботу в дистанційному режимі та розмістити графік проведення 

дистанційних занять на офіційному сайті закладу.  

2.1. Оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та 

Бережанської державної школи мистецтв ім. М. Бездільного міської ради, в 

умовах простою, здійснювати у розрахунку заробітної плати, встановленої при 

тарифікації. 

2.2. Відповідальність за організацію та належне проведення навчальних занять в 

дистанційному режимі покласти на директорів закладів. 

3. Оплата праці працівників, не зазначених в пункті 2 даного рішення, в закладах 

зазначених в додатку №1 даного рішення в період карантину та оголошеного простою 

здійснювати у розрахунку 70% заробітної плати, встановленої при тарифікації. 

4. Для попередження можливих аварійних ситуацій та їх своєчасної ліквідації, 

забезпечення збереження матеріальних цінностей та устаткування, підтримання 

функціонування інженерних мереж, споруд і комунікацій  та підтримання 

життєдіяльності закладів зазначених в додатку №1 на період карантину та оголошеного 

простою визначити осіб відповідальних по закладах згідно додатку №2. 

4.1. Оплату праці відповідальних осіб здійснювати на загальних підставах.  



5. Доручити керівникам установ та організацій засновником яких є  Бережанська міська 

рада, що не зазначені в додатку 1 даного рішення, визначити перелік посад, на які 

період карантину оголошується простій і здійснюватиметься оплата праці в розмірі 

70% місячної заробітної плати і подати їх на затвердження міському голові. 

 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

від «__» квітня 2020 року № 

 

Заклади міської ради в яких оголошено простій до прийняття рішення Урядом 

про скасування  карантину 

 

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №1 Бережанської міської ради 

Тернопільської області; 

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №2 Бережанської міської ради 

Тернопільської області; 

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №3 Бережанської міської ради 

Тернопільської області; 

- Бережанська школа - гімназія ім. Б.Лепкого Бережанської міської ради Тернопільської 

області; 

- Бережанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Бережанської міської 

ради Тернопільської області, 

- Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа Бережанської міської ради 

Тернопільської області, 

- Бережанський позашкільний комунальний навчальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості»; 

- Посухівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня – дошкільний навчальний заклад» ; 

- Дошкільний навчальний заклад  «Росинка»; 

- Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» ; 

- Дошкільний навчальний заклад «Ромашка»  

- Дошкільний навчальний заклад «Золотий ключик»; 

- «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради;. 

- Бережанський міський музей книги; 

- Бережанська державна школа мистецтв; 

- Бережанська державна художня школа; 

- Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана Лепкого»; 

- Народний дім с. Лісники; 

- Народний дім с. Рай; 

- Народний дім с. Посухів; 

- Міський будинок культури «Просвіта». 

 

Додаток 2 

До рішення сесії міської ради  

від «__» квітня 2020 року № 

№ 

п/п 

Назва закладу освіти Особи, відповідальні по закладу на час простою 

1 Бережанська ЗОШ I-

III ст. № 1 

Керівник: Ганич 

Ольга Миколаївна 

068 071 5708 

 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи: Комар 

Петро Дмитрович  

096 701 7267  

- 



2 Бережанська ЗОШ I-

III ст. № 2 

Керівник: 

Головацька Галина 

Львівна 

097 485 0872 

Завгосп: Луциків Євгеній 

Васильович 096 564 9349 

- 

3 Бережанська ЗОШ I-

III ст. № 3 

Керівник: Гринкевич 

Володимир 

Миронович 

097 408 5737 

Завгосп: Березіцький Михайло 

Іванович  

097 136 2513 

 

- 

4 Бережанська школа-

гімназія  ім. Б. 

Лепкого 

Керівник: Будар 

Микола Миронович 

097 521 7444 

Завгосп: Семеген Святослав 

Михайлович  

 

- 

5 Посухівський НВК 

«ЗНЗ I ст. - ДНЗ» 

Керівник: Шопа 

Галина Петрівна  

098 267 1464 

Прибиральник: Рутковська 

Ганна Федорівна  

068 659 5069 

- 

6 ДНЗ «Сонечко» Завідувач: Лех 

Галина Михайлівна  

096 466 3083 

Завгосп: Банах-Луциків Надія 

Романівна  

096 564 8901 

Сторож: 

Нездропа 

Мирон 

Степанович, 

Гева Іван 

Герардович   

7 ДНЗ «Ромашка» В. о. завідувача: 

Дорош Людмила 

Василівна  

096 931 5300 

Завгосп: Швець Наталія 

Степанівна  

067 357 9393 

Сторож: 

Дідицька 

Павліна 

Михайлівна  

8 ДНЗ «Золотий 

ключик» 

В. о. завідувача: 

Кузів Ольга Ігорівна 

098 401 9271  

 

Завгосп: Іванець Роман 

Миколайович завгосп 

068 379 8225  

Сторож: 

Новік 

Віктор 

Васильович  

9 ДНЗ «Росинка» Завідувач: Клецор 

Наталія Іванівна 

098 461 7888  

- Сторож: 

Ліниця 

Ірина 

Миколаївна 

096 467 

0979 

10 Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Керівник: Репецький 

Сергій Богданович 

067 305 2838 

Завгосп: Проскуренко Ігор 

Миколайович  

096 562 1992 

- 

11 Міжшкільний 

навчально-

виробничий 

комбінат 

Керівник: Леськів 

Богдан Степанович 

067 810 6392 

- Сторож:  

Дулеба 

Любомира 

Іванівна, 

Легета Ігор 

Йосипович, 

Мигдаль 

Марія 

Михайлівна 

12 Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Керівник: Дуда 

Володимир Петрович 

097 890 9518 

- - 

13 КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» 

Керівник: 

Кульчицька-Ручка 

Наталія Романівна 

- - 



067 350 6609 

14 Бережанський 

міський музей книги 

м. Бережани, 

Площа Ринок, 1 

Зінчук Лілія Василівна, 

директор 

 

15 Бережанська 

державна школа 

мистецтв 

м. Бережани, 

вул.Шевченка,  12 

 

Микитюк Ігор Васильович, 

директор 

Лазар  Петро Маркович, 

завідувач господарством 

 

 

16 Бережанська 

державна художня 

школа 

м. Бережани, 

вул. Банкова, 4 

Шарамко Любов Омелянівна, 

директор 

 

17 Комунальний заклад 

«Бережанська міська 

бібліотека імені 

Богдана Лепкого» 

м. Бережани, 

вул. Банкова, 3 

Калинюк Василь Михайлович, 

в.о. директора 

 

 

2 0 2 0 _ 3 1 0 _ Надати дозвіл відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (МИХАЛЬЧУК 

Г.В.) здійснювати, згідно потреби, передачу продуктів харчування, що перебувають на 

залишках закладів дошкільної освіти міста станом на 02 квітня 2020 року, 

Комунальному некомерційному підприємству «Бережанська центральна районна 

лікарня» Бережанської районної ради (ВРИДНИК В.Р.). 

2. Передачу продуктів здійснювати на безоплатній основі. 

3. Приймання-передачу продуктів харчування оформити актами прийому-передачі 

відповідно до чинного законодавства України. 

2 0 2 0 _ 3 1 1 _ Внести зміни в Порядок використання коштів резервного фонду бюджету Бережанської 

міської територіальної громади затвердженого рішенням сесії Бережанської міської 

ради від 26.02.2020 року №1620 «Про затвердження Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету Бережанської міської територіальної громади», а саме 

пункт 1 розділу 6 «Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету» доповнити абзацом: 

«В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану спричинених 

спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних 

верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій 

території України або окремих територіях виділення коштів з резервного фонду 

бюджету може здійснюватись відповідно до розпорядження міського голови з 

подальшим його винесенням на затвердження виконавчим комітетом Бережанської 

міської ради.» 

2 0 2 0 _ 3 1 2 _ Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 862,1 тис. 

грн. за рахунок збільшення: 

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

(41033900) 

862,1 тис. грн. 

2. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2020 рік 

100,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   станом на 01 

січня 2020 року. 

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 962,1 

тис. грн. за рахунок: 

        - субвенційних коштів (освітня субвенція) – 862,1 тис. грн.; 

        - місцеві кошти (вільний залишок) – 100,0 тис. грн.: 

3.

1. 

Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 



 з них на:  

  поточні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно -  

каналізаційного господарства»  

    100,0 тис. грн. 

3.

2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:     862,1 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці   707,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» (субвенційні 

кошти) 

  707,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату      155,1 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» (субвенційні 

кошти) 

     155,1 тис. грн. 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік (в т.ч. збільшено 

видатки за рахунок зміни джерел фінансування в сумі 200,0 тис. грн.) : 

4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:  566,1 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти    150,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»        

(районному бюджету згідно договору - оплата праці 

медперсоналу) 

   150,0 тис. грн. 

  поточні видатки      416,1 тис. грн. 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд»  

    216,1 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»        200,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на:    150,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки      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. 

4.2. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Зменшити асигнування на:  216,1 тис. грн. 

 з них на:  



  оплата праці  171,813 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах» 

  171,813тис.грн. 

  нарахування на заробітну плату  44,287 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах» 

 44,287тис. грн. 

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік шляхом 

внесення змін в джерела фінансування міського бюджету на 2020 рік: 

5.

1. 

Бережанська міська рада   

 Зменшити асигнування на:   200,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки   200,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»        200,0 тис. грн. 

6. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2020 році (додаток № 5 до рішення міської ради від 

20.12.2019 року № 1550 „ Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 

2020 рік ”), згідно з додатком № 1.  

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть   проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради від 

20.12.2019 року № 1550 „ Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 

2020 рік ”), згідно з додатком № 2. 

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які  фінансуватимуться 

за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році (додаток № 7 до рішення міської ради 

від 20.12.2019 року № 1550 „ Про бюджет Бережанської міської територіальної 

громади на 2020 рік ”),  згідно з додатком № 3. 

9. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2020 рік,   збільшивши  

фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за загальним 

фондом на суму 200,0 тис. грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 200,0 тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 200,0 тис. грн. 

10. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік,  укладений між 

Бережанською міською радою та Бережанською районною радою  щодо передачі з 

бюджету Бережанської територіальної громади Бережанському районному бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що 

додається. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

2 0 2 0 _ 3 1 3 _ Надати терміном до 31.12.2020 року ТзОВ «Карпатнадра»  в тимчасове користування для 

проведення розвідувальних робіт  земельну ділянку площею 2,4 га,  із земель запасу в 

межах населеного пункту  з наступними координатами: точка А широта 49.404740 

довгота 24.966596, точка Б широта 49.403365 довгота 24.967690, точка В широта 

49.403742 довгота 24.964439, точка Г широта 49.404712 довгота 24.964439. 

2. Плату за тимчасове користування земельною ділянкою  для проведення розвідувальних 

робіт встановити в розмірі 100% від нормативно грошової оцінки ріллі по області. 



3. Юридичному відділу міської ради підготовити договір про тимчасове користування 

земельною для проведення розвідувальних робіт. 

2 0 2 0 _ 3 1 4 _ Передати  з балансу Бережанської міської ради на баланс Бережанського міського 

комунального підприємства «Господар»: 

1.1. Бордюр пресований 6 см. сірий 9.3, кількість - 220 шт.,  загальною вартістю - 

20 460,00 грн.; 

1.2. Бордюр пресований дорожній 15см х30см. 9.5.2,   кількістю  - 60 шт., загальною 

вартістю – 10 020,00  грн.; 

1.3. Бруківка,  кількість - 665 кв.м.,  загальною вартістю – 139 650,00 грн.; 

1.4. Водозлив, кількість  - 34 шт. , вартістю 952,00 грн.; 

1.5. Відсів гранітний , кількість - 50 т., вартістю -  27 000, 00 грн. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головному 

бухгалтеру міської ради (Ковалик С.Ф.)  забезпечити  реалізацію даного рішення у 

відповідності до вимог чинного законодавства України. 

2 0 2 0 _ 3 1 5 _ Припинити достроково повноваження заступника міського Захарківа Олега 

Мирославовича 16 квітня 2020 року відповідно до поданої заяви. 

2. Виключити Захарківа Олега Мирославовича із складу виконавчого комітету 

Бережанської міської ради.  

2 0 2 0 _ 3 1 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8106 га, за 

кадастровим номером 6120486000:01:002:0003 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

с. Посухів Бережанської міської територіальної громади. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8106 га за кадастровим 

номером 6120486000: 01:002:0003 із «землі запасу(земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 

використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

5 Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів -7 років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 1 7 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,7269 га, за 

кадастровим номером 6120410100:04:004:0208 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

Бережанської міської ради. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 4,7269 га , за 

кадастровим номером 6120410100: 04:004:0208 із « землі запасу( земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – « для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 



використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

5. Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 5років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 1 8 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6,3075 га, за 

кадастровим номером 6120486000: 01:001:2083 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

с. Посухів Бережанської міської територіальної громади. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 6,3075 га , за 

кадастровим номером 6120486000: 01:001:2083 із « землі запасу( земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – « для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 

використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

5. Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 7 років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 1 9 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,4655 га, за 

кадастровим номером 6120486000: 01:002:0002 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

с. Посухів Бережанської міської територіальної громади. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,4655 га , за 

кадастровим номером 6120486000: 01:002:0002 із « землі запасу( земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – « для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 

використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 



4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

5. Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 7 років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 2 0 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,8476 га , за 

кадастровим номером 6120410100: 01:002:0006 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

Бережанської міської ради. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 4,8476 га , за 

кадастровим номером 6120410100: 01:002:0006 із « землі запасу( земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – « для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 

використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

5 Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 7 років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 2 1 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6,4551 га , за 

кадастровим номером 6120410100: 01:002:0007 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

Бережанської міської ради.. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 6,4551 га , за 

кадастровим номером 6120410100: 01:002:0007 із « землі запасу( земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 

використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

4 Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 7 років. 



5. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 2 2 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10,6469 га, за 

кадастровим номером 6120410100: 02:001:0234 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

Бережанської міської ради.. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 10,6469 га , за 

кадастровим номером 6120410100: 02:001:0234 із « землі запасу( земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – « для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 

використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

5. Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 7 років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 2 3 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,4684 га, за 

кадастровим номером 6120410100: 01:002:0001 зі зміною цільового призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою продажу права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону за межами населеного пункту на території 

с. Посухів Бережанської міської територіальної громади. 

1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,4684 га , за 

кадастровим номером 6120410100 01:002:0001 із « землі запасу( земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам) код – 16.00 « встановивши цільове призначення – « для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва- КВЦПЗ 01.01», вид 

використання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

3. Встановити стартовий розмір річної орендної плати в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

5 Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів -7 років. 

6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2 0 2 0 _ 3 2 4 _ Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

6120486000 01 001 2079 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 



метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону  за межами 

населеного пункту на території с. Посухів Бережанської міської територіальної 

громади. 

1. Продати на земельних торгах ( аукціоні) право оренди вищевказаної земельної 

ділянки. 

2. Встановити  стартовий розмір річної орендної плати  в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою. 

4 Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів -7 років. 

5. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про проведення 

земельних торгів з переможцем конкурсного відбору виконавця послуг з виконання 

земельних торгів. 

3. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. бути представником Організатора на 

земельних торгах, підписати протокол земельних торгів та укласти договір оренди 

земельної ділянки в день проведення земельних торгів. 

2 0 2 0 _ 3 2 5 _ Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2020 рік 

102,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 

січня 2020 року. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 102,0 

тис. грн.  

2.

1. 

Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 102,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 102,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»  102,0 тис. грн. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 

189,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального 

фонду(вільного залишку загального фонду) 

3.

1. 

Бережанська міська рада   

 Збільшити асигнування на:  189,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  189,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету». 

 189,0 тис. грн. 

4. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради від 20.12.2019 

року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік»), 

згідно з додатком № 1. 

5. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2020 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 189,0 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 189,0 тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 189,0 тис. грн. 

2 0 2 0 _ 3 2 6 _  Затвердити розпорядження міського голови від 16 квітня 2020 року №175-к «Про 

звільнення Захарківа О. М.». 

2. Виключити Захарківа Олега Мирославовича із складу виконавчого комітету 

Бережанської міської ради. 

 


