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2020_1_В рішенні № 1347 від 25 червня 2019 року «Про місцеві податки і збори на 2020 рік», а саме в 

текстовій частині рішення та у додатках до цього рішення словосполучення «міста 

Бережани» чи «м. Бережани», в усіх відмінках, замінити на словосполучення 

«Бережанської міської територіальної громади» у відповідних відмінках. 

2. У додатках до рішення № 9-12 в частині значення КОАТУУ та найменування 

адміністративно – територіальної одиниці внести доповнення, а саме: 

1). Код згідно з КОАТУУ «6110590001» - «село Лісники»; 

2). Код згідно з КОАТУУ «6110590002» - «село Рай»; 

3). Код згідно з КОАТУУ «6120486001» - «село Посухів». 

2020_2_Затвердити звіт міського голови про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету 

за 2019 рік згідно додатку. 

Додаток  

до рішення сесії міської ради 

Звіт міського  голови  про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за 

2019 рік 

№ 

п/

п 

№, дата, 

рішення 

виконавчого 

комітету 

Зміст рішення На яку мету направлено кошти 
Сума 

(грн.) 

1 2 3 4 5 

1. 
№ 854 від 

14.03.2019 р. 

Про виділення 

коштів з 

резервного фонду 

міського бюджету 

Проведення заходів із попередження 

надзвичайних ситуацій (подій), 

недопущення загибелі та травмування 

на них людей, а саме видалення 

аварійно-небезпечних дерев на 

території Бережанської міської ради 

50000,0 

2. 
№ 855 від 

14.03.2019 р. 

Про виділення 

коштів з 

резервного фонду 

міського бюджету 

Ліквідація пожежі, пов’язаної із 

займанням та горінням твердих 

побутових відходів на земельній 

ділянці в урочищі «Бізятин» 

Курянівської сільської ради 

Бережанського району та проведення 

земельних робіт для недопущення 

виникнення пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації вказаної 

земельної ділянки 

30000,0 

3. 
№ 1035 від 

04.10.2019 р. 

Про виділення 

коштів з 

резервного фонду 

міського бюджету 

Ліквідація пожежі, пов’язаної із 

займанням та горінням твердих 

побутових відходів на земельній ділянці 

в урочищі «Бізятин» Курянівської 

сільської ради Бережанського району та 

проведення земельних робіт для 

недопущення виникнення пожежі 

твердих побутових відходів та 

рекультивації вказаної земельної ділянки 

20000,0 

РАЗОМ  100000,0 

 

2020_3_Продовжити термін дії на 2020 рік Програми безкоштовного харчування учнів пільгових 

категорій в Бережанській міській територіальній громаді, затвердженої рішенням сесії 

Бережанської міської ради від 20.12.2018 року №1172. 
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2020_4_Передати в оренду терміном до 31.12.2020 року Відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

частину нежитлового приміщення на першому поверсі по вул. Банкова 3 в м. Бережани: 

площею 6,6 кв. м. (позн. 1-10), площею 7,1 кв. м. (позн. 1-11), площею - 11,4 кв. 

м.(позн. 1-12), площею – 15,1 кв. м. (позн. 1-13), площею – 13,7 кв. м. (позн.1-14), 

площею – 11.7 кв. м. (позн. 1-15), площею – 29,3 кв. м. (позн.1-16), площею 28,1 кв. м. 

(позн. 1-18) та приміщення спільного користування в процентному співвідношенні від 

займаної площі - коридори (позн. 1-9, позн. 1-8, санітарний вузол позн. 1-24, 1-25, 1-26). 

2. Встановити орендну плату в розмірі – 1 (одна) гривня в рік. 

3. У зв’язку з фінансуванням даної установи за рахунок коштів міського бюджету, в 

договорі оренди не передбачати компенсування витрат на комунальні послуги.  

2020_5_Надати адресну грошову допомогу жителям с. Павлів Курянівської сільської ради 

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

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

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

3. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

здійснити виплати передбачені в п. 1 даного рішення. 

2020_6_Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області до Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, 

Міністра культури України Володимира Бородянського, народних депутатів України 

Олега Синютки, Миколи Люшняка, Івана Чайківського (звернення додається). 

1.  Доручити секретарю міської ради Петру Гончару направити рішення та звернення до 

Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія 

Гончарука, Міністра культури України Володимира Бородянського, народних депутатів 

України Олега Синютки, Миколи Люшняка, Івана Чайківського. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Володимира 

Музичку. 

 

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

ВОЛОДИМИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

ПРЕМ’ЄР – МІНІСТРУ УКРАЇНИ 

ОЛЕКСІЮ ГОНЧАРУКУ 

 

МІНІСТРУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

ВОЛОДИМИРУ БОРОДЯНСЬКОМУ 

 

НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ 

ОЛЕГУ СИНЮТЦІ 

 

НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ 

МИКОЛІ ЛЮШНЯКУ 

 

НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ 

ІВАНУ ЧАЙКІВСЬКОМУ 

 

Шановний __________! 

У 2020 році місту Бережани Тернопільської області виповнюється 490 років (у 1530 

році йому надано статус міста і магдебурзьке право), а також виповнюється 645 років від 

першої письмової згадки про місто, яке датується 1375 роком. Постановою Верховної Ради 

України від 13 травня 2015 року місто Бережани Тернопільської області віднесено до 

категорії міст обласного значення. 
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Бережани, як старовинне містечко Тернопільської області, одне із небагатьох 

невеликих міст змогло зберегти до сьогодення планувальну структуру середньовічного міста 

і цінну забудову історичного ареалу, площі Ринок, вулиць Банкова та Вірменська.  

Головною спорудою площі Ринок є адміністративно - громадська споруда - Ратуша із 

годинниковою вежею, пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 638, яка 

перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани і 

віднесена до сфери управління Міністерства культури України. Будівля Ратуші збудована у 

1803 році, а її годинникова вежа - у 1811 році. Вона є домінантою середньовічної Ринкової 

площі і відіграє важливу роль в адміністративно-культурному житті міста. У приміщеннях 

Ратуші знаходяться 4 унікальні музеї: Бережанський районний краєзнавчий музей (1980р.), 

Бережанський міський музей книги (1984р., перший музей такого формату на території 

УРСР), обласний комунальний музей Богдана Лепкого (1995р.), музей сакрального 

мистецтва та історії церкви (2000р.) та Бережанська міська бібліотека. 

Та, на превеликий жаль, століття наклали свій важкий відбиток на зовнішньому стані 

історичної будівлі і на даний час вона знаходиться в аварійному стані, адже розвалюються 

карнизи, падає стеля у приміщеннях музеїв, обсипається штукатурка зовнішніх стін ратуші, 

протікає дах ратуші. 

У 2007- 2008 роках на замовлення ДІАЗу, за державні кошти було розпочато наукові 

дослідження будівлі та виготовлено проектно – кошторисну документацію, з метою 

ліквідації аварійного стану та реставрації, але профінансовано лише 850 тис. грн., за які 

виконано частину протиаварійних робіт. З 2009 року державне фінансування об’єкту 

припинено. 

Усі запити Заповідника та неодноразові звернення до Міністерства культури України 

як органу управління майном та головного розпорядника бюджетних коштів про 

необхідність фінансування ліквідації аварійного стану національної пам’ятки архітектури 

упродовж семи років не знайшли очікуваної підтримки. 

Бережанська міська рада зі своєї сторони неодноразово зверталася до Міністерства 

культури за підтримкою та розумінням про нагальну потребу у фінансуванні заходів по 

збереженню пам’ятки архітектури ДІАЗу м. Бережани, на які у відповідь щоразу отримувала 

лише обіцянки про вирішення питання в наступному році. І так триває вже роки – час іде, а 

Ратуша ще більше руйнується. 

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, послідовне виконання 

робіт, зволікання яких може призвести до руйнування. Тому призупинені протиаварійні 

роботи завдають національній пам’ятці ще більшої шкоди і поставили під загрозу 

збереження та безпечність перебування на робочих місцях біля 50-ти працівників та сотні 

людей, які заходять в робочі кабінети, а також туристів, які відвідують виставкові зали 

музеїв.  

Зважаючи на те, що Ратуша міста Бережани є унікальною пам’яткою національного 

значення України і справжньою архітектурною перлиною, в якій з 1805 існувала знаменита 

Бережанська гімназія, в якій навчалися представники національної еліти Маркіян Шашкевич, 

Богдан Лепкий, Олена Кульчицька, Спиридон Литвинович, Мирослав Лабунька та сотні 

інших українських національних патріотів, а також те, що і сьогодні вона є місцем, яке 

відвідують щорічно тисячі туристів з України, Польщі, Угорщини та інших країн світу, у 

2016 році на фоні будівлі ратуші знімався унікальний український фільм «Червоний», 

враховуючи гостро-аварійний стан будівлі Ратуші та небезпеку, яку він несе і може 

призвести до надзвичайної ситуації, яка, в свою чергу, може загрожувати життю та здоров’ю 

людей та великих матеріальних втрат, Бережанська міська рада звертається до Вас, 

_____________, за підтримкою та просить посприяти у виділенні Державному історико-

архітектурному заповіднику у м. Бережани у 2020 році необхідних коштів для ремонту 

(реставрації) пам’ятки архітектури національного значення – Ратуша м. Бережани (1803 р.). 
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2020_7_Встановити Музичці Наталії Михайлівні, спеціалісту 1 категорії юридичного відділу міської 

ради надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 

роботи, за складність та напруженість у роботі у розмірі 50 відсотків. 

2. Здійснювати щомісячне преміювання Музички Наталії Михайлівні, спеціаліста 1 

категорії юридичного відділу міської ради, у межах фонду оплати праці у розмірі 30 

відсотків заробітної плати за фактично відпрацьований час. 

3. Надавати Музичці Наталії Михайлівні, спеціалісту 1 категорії юридичного відділу 

міської ради, 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 Світлані Ковалик здійснювати виплату надбавок до посадового 

окладу та преміювання згідно рішення з 01 січня 2020 року по 31.12.2020 року в межах 

затвердженого фонду оплати праці. 

2020_8_Здійснити поділ об’єкту комунальної власності - комплексу нежитлових будівель та споруд 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 1477903961105) за адресою: м. 

Бережани вул. Хатки, 121 на два самостійних об’єкти нерухомого майна, а саме: 

1.1. Нежитлове приміщення (Корпус 2, В) загальною площею 551 кв.м.; 

1.2. Комплекс нежитлових будівель та споруд в складі: 

- Корпус 1, А, загальною площею 481,1 кв. м.; 

- Туалет, Г, загальною площею 9,4 кв. м.; 

- Склад, Д, загальною площею 10,9 кв. м.; 

- Підвал, Ж, загальною площею 5,8 кв. м.; 

- Водонасосна, З, загальною площею 29 кв. м.; 

- Гараж, К, загальною площею 64,4 кв. м. 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради в межах наявних повноважень вирішити 

питання щодо присвоєння юридичної адреси самостійним об’єктам нерухомого майна 

зазначеним в пункті 1 даного рішення. 

3. Припинити право оперативного управління Відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради щодо комплексу нежитлових будівель та споруд 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 1477903961105) за адресою: м. 

Бережани вул. Хатки, 121. 

4. Передати на праві оперативного управління Відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради комплекс нежитлових будівель та споруд зазначених в 

підпункті 1.2.пункту 1 даного рішення. 

5. Доручити Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 

міської ради : 

-  Організувати та забезпечити виготовлення матеріалів технічної інвентаризації 

самостійних об’єктів нерухомого майна Бережанської міської територіальної 

громади зазначених в пункті 1 даного рішення. 

- Забезпечити проведення державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень самостійних об’єктів нерухомого майна 

Бережанської міської територіальної громади зазначених в пункті 1 даного 

рішення.  

- Підготовити та подати міському голові алгоритм дій щодо реконструкції 

нежитлового приміщення (Корпус 2, В) загальною площею 551 кв. м. із 

відповідними графічними матеріалами щодо реконструкції.  

2020_9_Продовжити строком на два роки та одинадцять місяців ПП Янківській Зеновії Іванівні термін 

оренди майна територіальної громади - частини приміщення Бережанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 на першому поверсі площею 5,5 кв. м. по 

вул. Садова, 5 в м. Бережани. 
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2. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок – вартості частини приміщення 

Бережанської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 на першому поверсі площею 

5,5 кв. м. по вул. Садова, 5 в м. Бережани в сумі 19 990 грн. (дев’ятнадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто гривень), без ПДВ. 

3. Встановити орендну ставку за оренду частини приміщення Бережанської 

загальноосвітньої школи I - III ступенів №3 на першому поверсі площею 5,5 кв. м. по 

вул. Садова, 5 в м. Бережани, а саме - 15 % від вартості майна визначеної експертним 

шляхом на рік.(додаток №2 пункт 5 пп.п 5.2. пункт 3 таблички абз. 3 рішення сесії 

міської ради № 1131 від 29.11.2018 року). 

4. В додатковій угоді передбачити дотримання орендарем умов п. 3 рішення сесії міської 

ради №1486 від 31 жовтня 2019 року. 

5. Доручити відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, в оперативному 

управлінні якого знаходиться будівля школи по вул.. Садова, 5, в м. Бережани укласти 

додаткову угоду до договору оренди нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади згідно з пунктом 1 цього рішення. 

6. Централізованій бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

підготувати розрахунок розміру орендної плати відповідно до п. 3 даного рішення. 

2020_10_Продовжити терміном до 01.01.2025 року Білій Оксані Романівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки площею 55,00 кв. 

м. для обслуговування нежитлового приміщення по  вул. Шевченка, 4 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 . 

2020_11_Продовжити терміном до 01.01.2025 року Білій Оксані Романівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки площею 14,10 кв. 

м. для обслуговування нежитлового приміщення по  вул. Шевченка, 6 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 . 

2020_12_Припинити ОСББ «Дружба – 23» право оренди земельної ділянки площею 736 кв. м. 

(кадастровий номер 6120410100 04 004 0211) наданої для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Львівська, 23«а» в м. Бережани, у 

зв’язку з припиненням діяльності юридичної особи. 

1.1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 04.11.2019 року. 

2020_13_Припинити ОСББ «Дружба – 23» право оренди земельної ділянки площею 361 кв. м. 

(кадастровий номер 6120410100 04 004 0212) наданої для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Львівська, 23 в м. Бережани, у зв’язку з 

припиненням діяльності юридичної особи. 

2.1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 04.11.2019 року. 

2020_14_Надати гр. Солтисяку Михайлу Андрійовичу, жителю м. Бережани, пл. _______ та гр. Дідику 

Тарасу Васильовичу, жителю Збаразького району смт. Вишнівець, 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 №13, 14 в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування.  

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

2020_15_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку земельної ділянки, за 

кадастровим номером 6120410100 04 005 0238, площею 66 кв. м., наданої в оренду для 

обслуговування торгового павільйону  по вул. Міцкевича, 3/1 в м. Бережани та 

подальшого викупу гр. Драбик Галиною Ярославівною жительці м. Бережани, вул. 
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_______ та гр. Драбик Мирославом Михайловичем, жителем м. Бережани, вул. _______ 

із внесенням користувачем попередньої оплати – авансу в розмірі 20% визначеної за 

нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

2020_16_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Кіналю Петру Володимировичу, жителю м. 

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

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

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2020_17_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Шаланкивічу Роману Мар’яновичу, жителю м. 

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

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

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2020_18_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Хомі Володимиру Стаховичу, жителю м. 

Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 1057 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Золочівська. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2020_19_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Чухрай Ярославу Остаповичу, жителю м. 

Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 958 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2020_20_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Курило Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ в оренду земельну ділянку площею 500 кв. м. для ведення городництва в м. 

Бережани в урочищі «За ПМК». 

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. 

2020_21_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Ціпліцькому Володимиру Йосифовичу, жителю м. 

Бережани, вул. _______ в оренду земельну ділянку площею 444 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Лесі Українки. 

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. 

2020_22_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Куріш Світлані Миронівні, жительці м. 

Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 300 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Топольна. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 
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2020_23_Надати гр. Мацулі Оксані Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. _______ та гр. Братичаку 

Віктору 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 640 кв. 

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

споруд по вул. 8-го Березня, 4 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_24_Надати гр. Кучмію Роману Івановичу, 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 238 кв. 

м. для ведення садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_25_Продовжити терміном до 01.08.2020 року термін дії п.1 рішення сесії міської ради № 1321 від 

10 травня 2019 року щодо надання гр. Модь Катерині Олексіївні, жительці м. Бережани, 

вул. _______ дозволу на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

власності земельної ділянки площею 660 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська, 20 в м. 

Бережани. 

2020_26_Продовжити терміном до 01.08.2020 року термін дії п. 2 рішення сесії міської ради № 1321 від 

10 травня 2019 року щодо надання гр. Голові Ярославу Васильовичу, жителю м. 

Бережани, вул. _______ дозволу на складання технічної документації із землеустрою, 

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

власності земельної ділянки площею 535 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська, 20/1 в м. 

Бережани. 

2020_27_Надати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, дозвіл на складання технічної 

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

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 800 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

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

2020_28_Надати гр. Околіта Василю Володимировичу, 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. Шевченка, 108 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_29_Надати гр. Шинклярській Любові Антонівні, 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. Львівська, 83 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_30_Надати гр. Шинклярській Любові Антонівні, 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 673 кв. м. для ведення індивідуального садівництва по вул. Львівська в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_31_Надати гр. Шинклярському Василю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. _______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки 
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площею 29 кв. м. для будівництва та обслуговування авто гаражу №17 по вул. Лепких, 

10 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_32_Надати гр. Климко Петру Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. _______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

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

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

та споруд по вул. Золочівська, 15 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_33_Надати гр. Климко Петру Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. _______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1200 

кв. м. для ведення індивідуального садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_34_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 6120410100:04:006:0302 гр. Хрущ Софії 

Михайлівні по вул. 8-го Березня, 54 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Хрущ Софії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

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

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

го Березня, 54 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Хрущ Софії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_35_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 6120486000:02:004:0003 гр. Дяковській 

Марії Василівні по вул. Стефаника, 49 в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.03 - охоронна зона навколо вздовж об’єкта транспорту. Підземний 

газопровід (магістральний) високого тиску; площею 0,2500 га. 

- код 01.05 охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 

(ЛЕП) площею 0,0217 га. 

2. Передати гр. Дяковській Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Стефаника, 49 в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. Дяковській Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_36_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 3500 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000:02:004:0002 гр. Дяковській Марії Василівні в с. Посухів. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.03 - охоронна зона навколо вздовж об’єкта транспорту. Підземний 

газопровід (магістральний) високого тиску; площею 0,2500 га. 
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2. Передати гр. Дяковській Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 3500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. Дяковській Марії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_37_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 732 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:03:002:0439 гр. Дуда 

Андрію Григоровичу по вул. Раївська, 1«г» в с. Рай. 

1. Передати гр. Дуда Андрію Григоровичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 732 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Раївська, 1«г» в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Дуда Андрію Григоровичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_38_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:018:0242 гр. 

Брославській Ірині Йосипівні по вул. Шевченка, 104 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Брославській Ірині Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Шевченка, 104 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Брославській Ірині Йосипівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_39_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 379 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:018:0241 гр. Брославській Ірині Йосипівні по вул. Шевченка в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Брославській Ірині Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 379 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Брославській Ірині Йосипівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_40_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 627 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:007:0447 гр. 

Михайлишин Анні Михайлівні по вул. Цегельна, 12 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Михайлишин Анні Михайлівні, жительці м. Львів, вул. _______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 627 кв. м. для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Цегельна, 12 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Михайлишин Анні Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_41_Затвердження акту постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі 

та природокористування від 22.01.2020 року Про погодження меж земельної ділянки 

Бучко Марії Іванівни по вул. Адамівська, 2 в м. Бережани. 

2020_42_Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Жук Вірі Петрівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ оренду земельної ділянки площею 1558 кв. м. для ведення городництва в м. 

Бережани по вул. Хатки. 

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

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2020_43_Надати дозвіл гр. Дяковій Наталії Анатоліївні на виготовлення детального плану території, 

щодо зміни цільового призначення приватної земельної ділянки площею 0,009 га, 

кадастровим номер 6120410100:04:012:0059 для будівництва індивідуального 

автогаража на цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. І.Франка, 3 в м. Бережани, 

Тернопільської області. 

2020_44_Затвердити Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

складу – гаражу по вул. Привокзальній в м. Бережани, Тернопільської області.  

2020_45_Внести зміни до структури та штатного розпису управління та самостійних структурних 

підрозділів Бережанської міської ради, затвердженої рішенням сесії міської ради від 

20.12.2019 року № 1564, а саме: 

1. Вивести 1 штатну одиницю – оператор комп’ютерного набору відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» міської ради 

2. Ввести 1 штатну одиницю – провідний спеціаліст з інформаційних технологій та 

захисту інформації міської ради. 

2020_46_Звільнити в 100% розмірі, з 01.02.2020 року до 31.05.2020 року:  

- гр. Кушко Софію Данилівну, жительку м. Бережани, вул. _______, від плати за 

харчування її сина Кушко Олександра Мирославовича, _______ року народження 

в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3; 

2020_47_Звільнити в 100% розмірі, з 01.02.2020 року до 31.05.2020 року:  

- гр. Ласрі Вікторію Володимирівну, жительку м. Бережани, вул. _______, від плати за 

харчування її сина Лагошняка Максима Валерійовича, 29.06.2011 року 

народження, та дочки Лагошняк Софії Валеріївни, _______ року народження, в 

Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. 

2020_48_Звільнити в 50% розмірі, з 01.02.2020 року до 31.05.2020 року гр. Юськів Надію Іванівну, 

жительку с. Рай, вул. _______, від плати за харчування її дочок Юськів Світлани 

Олегівни, _______ року народження та, Юськів Зоряни Олегівни, _______ року 

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

2020_49_Звільнити в 50% розмірі, з 01.02.2020 року до 31.12.2020 року, гр. Кіндрацьку Ірину Андріївну, 

жительку м. Бережани, вул. _______, від батьківської плати за відвідування її дочки 

Кіндрацької Поліни Романівни, _______ року народження, дошкільного навчального 

закладу «Ромашка». 

2020_50_Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Ногачу Василю Михайловичу, жителю м. Бережани, 

вул. _______ в оренду земельну ділянку площею 0,19 га для ведення городництва в м. 

Бережани  по вул. Лесі Українки. 
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9.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

2020_51_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 472 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:006:0303 гр. Горбовому 

Андрію Романовичу та гр. Стрілець Ірині Романівні по вул. Браїлка, 2 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Горбовому Андрію Романовичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

та гр. Стрілець Ірині Романівні жительці м. Бережани, вул. Браїлка, 2/1безоплатно 

у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 472 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Браїлка, 2 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Горбовому Андрію Романовичу та гр. Стрілець Ірині Романівні виконувати 

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

кодексу України. 

2020_52_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

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

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:013:0265 гр. Малиняк 

Любові Йосипівні по вул. Хатки, 96 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Малиняк Любові Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Хатки, 96 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Малиняк Любові Йосипівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_53_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 

6120410100:04:013:0264 гр. Малиняк Любові Йосипівні по вул. Хатки в м. Бережани. 

1. Передати гр. Малиняк Любові Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

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

садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Малиняк Любові Йосипівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2020_54_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 934 кв. м. для ведення городництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення , за кадастровим номером 6120410100:04:013:0263 

гр. Малиняк Любові Йосипівні по вул. Хатки в м. Бережани. 

1. Передати в оренду терміном до 01.01.2025 року гр. Малиняк Любові Йосипівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______ земельну ділянку площею 934 кв. м. для 

ведення городництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 
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3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

2020_55_Надати гр. Шепета Ірині Володимирівні, жительці 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 1075 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Мічуріна, 54 в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_56_Надати дозвіл гр. Гринику Петру Івановичу на виготовлення детального плану території, щодо 

зміни цільового призначення приватної земельної ділянки площею 0,009 га, 

кадастровим номер 6120410100:04:020:0511  для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови на цільове призначення для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Депутатська, 3«Б» в м. Бережани, Тернопільської області. 

2020_57_Надати гр. Іваник Наталії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _______ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

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

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

та споруд по вул. Львівська, 85 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2020_58_Надати дозвіл виконавчому комітету на виготовлення детального плану території земельної 

ділянки, площею – 0,1470 га. по вул. Тернопільська в м. Бережани, Тернопільської 

області 

2020_59_Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2020 рік 1466,865 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 

480,547 тис. грн.: 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» 

50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення» 

50,0 тис. грн. 

   

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 130,547 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 108,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

(субвенційні кошти) 

108,0 тис. грн. 

 

  нарахування на заробітну плату 22,547 тис.грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

22,547 тис. грн. 
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(субвенційні кошти) 

2.3. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 250,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти 250,0 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 ) 

250,0 тис. грн. 

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік: 

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 350,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 350,0 тис. грн. 

 КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд»  

350,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на: 350,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 240,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» 

240,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 53,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» 

53,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» 

51,0 тис. грн. 

  поточні видатки 6,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» 

6,0 тис. грн. 

4. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік 986,318 тис. 

грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2020 

року. 

5. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік 9,448 тис. 

грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду станом на 01 січня 2020 

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

995,766 тис. грн. за рахунок: 

- передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) в сумі 693,0 тис. грн. (місцеві кошти); 

- передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) в сумі 293,318 тис. грн. (субвенційні кошти); 

- вільного залишку спеціального фонду в сумі 9,448 тис. грн. (субвенційні кошти) 

6.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 340,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 340,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - 

каналізаційного господарства»  

340,0 тис. грн. 

6.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 655,766 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 655,766 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» 

353,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» (субвенційні кошти) 

9,448тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» 

(субвенційні кошти) 

293,318 тис. грн. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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 986,318 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 986,318 

тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 986,318 тис. грн. 

2020_60_Клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства від 04.12.2019 року №1143-

ДК/0020/КВ/06/01/-19 - прийняти до відома. 
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1. Рішення сесії міської ради №14444 від 29.08.2019р. - залишити без змін. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії міської ради з 

питань міської ради з місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики. 

2020_61_Припинити право оперативного управління Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради щодо комунального майна територіальної громади - комплексу споруд  

міського стадіону по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани. 

1. Комплекс споруд міського стадіону по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани передати на 

баланс та в оперативне управління Комунального підприємства «СПОРТРЕСУРС» 

Бережанської міської ради. 

2. Начальнику Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради Михальчук 

Г.В. та директору підприємства  Костів Я.І. забезпечити передачу майна територіальної 

громади у відповідності до вимог чинного законодавства . 

3. Закріпити право безоплатного використання комунального майна – комплексу споруд 

міського стадіону по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани, комунальними установами, 

організаціями та закладами з попереднім письмовим погодженням з 

балансоутримувачем. 

4. Закріпити на правах оренди до 31.12.2020 року за Державною юнацькою спортивною 

школою частину приміщень адмінбудинку  міського стадіону по вул. І. Франка, 8 в м. 

Бережани, а саме … 

4.1. Встановити розмір орендної плати 1(одна) гривня в рік. 

4.2. Балансоутримувачу – КП «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради та 

орендарю  комунального майна -  Державній  юнацькій спортивній школі 

взаємовідносини здійснювати на підставах домовленостей. 

4.3. У зв’язку з фінансуванням Державної юнацької спортивної школи  за рахунок 

коштів міського бюджету, в договорі оренди не передбачати компенсування 

витрат   на комунальні послуги.  

Міському голові укласти договір оренди  та погодити  умови оренди із 

балансоутримувачем. 

2020_62_Припинити Бережанській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №3 Бережанської міської ради 

Тернопільської області право постійного користування земельною ділянкою площею 

2,1139 га (кадастровий номер 6120410100 04 009 0517) наданої для обслуговування 

будівель закладів освіти по вул. Садова, 5 в м. Бережани. 
2020_63_Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100:04:009:0517 для будівництва 

та обслуговування будівель закладів освіти – Бережанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 3 Бережанської міської ради Тернопільської області в м. Бережани по 
вул. Садова, 5 в постійне користування відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 
міської ради. 

2020_64_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Поточний 

ремонт коридорів з виходом у внутрішній двір адміністративного будинку 

Бережанської міської ради  вул. Банкова, 3 в м. Бережани Тернопільської області» 

загальною кошторисною вартістю 125,733 тис. грн. (сто двадцять п’ять тисяч сімсот 

тридцять три гривні). 

 


