
 

 

2 0 2 0 _ 8 3 7 _ Затвердити проект договору про спільну діяльність згідно додатку №1.  

1. Подати даний проект договору на затвердження сесії Нараївської сільської ради.  

2. Надати дозвіл міському голові на підписання даного договору про спільну діяльність, 

після узгодження істотних умов договору з Нараївською сільською радою.  

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

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської 

діяльності та етики.  

ДОГОВІР  

про спільну діяльність № _____  

  

 від «___» «___________» 20__ р.          м. Бережани  

  

Бережанська міська рада в особі міського голови Музички Володимира 

Ярославовича, надалі іменується Сторона 1, з одного боку та Нараївська сільська рада в 

особі сільського голови Здебського Євгена Григоровича, надалі іменується Сторона 2, з 

іншого боку, які разом іменуються Сторони, що діють на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Бережанської міської ради № ___від 

________ року та рішення Нараївської сільської ради № ___ від «__» ______  року уклали цей 

договір про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони дійшли згоди про об’єднання своїх матеріальних, фінансових, технічних, 

управлінських та інших ресурсів для здійснення спільної діяльності спрямованої на 

досягнення спільної мети щодо приведення діючого несанкціонованого сміттєзвалища 

в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів за межами населеного пункту до вимог чинного 

законодавства України зокрема проведення рекультивації сміттєзвалища.  

1.2. Покращення соціально-економічного розвитку с. Павлів та оздоровлення їх жителів 

у зв’язку із здійсненням спільної діяльності щодо приведення несанкціонованого 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів до вимог чинного законодавства 

України   

1.3. Згідно умов цього Договору спільна діяльність повинна здійснюватися Сторонами 

на підставі принципів законності, чесності та добросовісності.  

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1.  Бережанська міська рада зобов’язується:  

2.1.1. передбачити в міському бюджеті м. Бережани кошти для надання фінансової 

підтримки у вигляді «Іншої субвенції» на соціально-економічний розвиток с.Павлів 

у розмірі _______ тис. грн.. в рік. 

2.1.2.  брати участь у організації виконання робіт із залученням спеціалізованої 

техніки з метою збереження території сміттєзвалища поблизу с. Павлів у належному 

санітарно-екологічному стані;  

2.1.3. на вимогу Сторони 2 невідкладно надавати інформацію про перебіг виконання 

умов цього Договору.  

2.2. Нараївська сільська рада зобов’язується:  

2.2.1. прийняти фінансову підтримку, надану Бережанською міською радою та 

використовувати її відповідно до умов Договору – для забезпечення соціально-

економічного розвитку с.Павлів;  

2.2.2. сприяти у досягненні спільної мети, визначеної пунктом 1.1. даного договору;  

2.2.3. не чинити перешкод при заїзді спеціалізованої техніки на територію 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин»;  

2.2.4. здійснювати контроль за виконанням робіт, передбачених цим Договором.  



 

 

2.3. Сторони дійшли згоди, що усі фінансові витрати, які виникають при виконанні цього 

Договору, несе Сторона 1.  

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

3.1.  Невиконання або неналежне виконання у вказані терміни Сторонами умов цього 

договору є підставою для розірвання цього Договору в односторонньому порядку, з 

дотриманням порядку визначеного п. 4.4. даного договору.  

3.2. Сторони за даним Договором несуть відповідальність, визначену чинним 

законодавством України та цим Договором.  

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

4.1.  Договір укладено на 12 місяців з дня підписання сторонами.  

4.2. Проект даного договору перед підписанням сторонами погоджується в 

обов’язковому порядку на сесіях Бережанської міської ради та  

Нараївської сільської ради.   

4.3. Цей договір набирає чинності з дня підписання його сторонами та діє до повного 

виконання сторонами своїх зобов’язань.  

4.4. У випадку дострокового розірвання Договору, сторона – ініціатор повинна 

попередити іншу сторону письмово, але не пізніше ніж за два місяці до моменту 

розірвання договору. Розгляд пропозиції проводиться протягом 20-ти днів з моменту 

отримання, про його результати повідомляється письмово.  

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ   

Бережанська міська рада  47500, 

м. Бережани  

вул. Банкова, 3 

р/р____________________________ 

МФО ________________________  код 

__________________________  

Міський голова  

  

______________Володимир МУЗИЧКА  

 Нараївська сільська рада  

47513, с. Нараїв 

   

вул.  _______________________, 

р/р____________________________ МФО 

________________________  код 

__________________________  

 Нараївський сільський голова  

  

_______________Євген ЗДЕБСЬКИЙ 
___  

  

 

2 0 2 0 _ 8 3 8 _ Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2023 роки 

(додається). 

ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва 

Бережанської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

 

Паспорт  Програми 

1 Ініціатор  розробки  Програми Бережанська міська рада 

2 Дата, номер  і  назва  

розпорядчого  документа  

органу  виконавчої  влади  про  

розроблення   Програми  

Доручення голови обласної державної адміністрації 

від 23 червня 2020 року №48/01.02-03 “Про 

розроблення проєкту обласної програми  розвитку 

малого і середнього підприємництва на 2021 – 2023 

роки”. 

Розпорядження  міського голови  від 06 липня 2020 

року №115-р “Про розроблення проєкту міської 

програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2021 – 2023 роки”. 

3 Розробник  Програми Фінансово-економічний відділ міської ради 



 

 

4 Співрозробник  Програми Фінансово-економічний відділ Бережанської міської 

ради, структурні підрозділи Бережанської міської 

ради, Бережанська районна філія Тернопільського 

обласного центру зайнятості, Бережанський відділ 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

Головного управління Пенсійного фонду в 

Тернопільській області, Бережанська державна 

податкова інспекція Козівського управління 

Головного управління Державної податкової служби 

у Тернопільській області 

5 Відповідальний  виконавець  

Програми 

Бережанська міська рада 

 

6 Учасники  Програми Фінансово-економічний відділ Бережанської міської 

ради, структурні підрозділи Бережанської міської 

ради, Бережанська районна філія Тернопільського 

обласного центру зайнятості, Бережанський відділ 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

Головного управління Пенсійного фонду в 

Тернопільській області, Бережанська державна 

податкова інспекція Козівського управління 

Головного управління Державної податкової служби 

у Тернопільській області 

7 Термін  реалізації Програми  2021-2023 роки 

8  Перелік    бюджетів,  які  беруть 

участь у  виконанні  Програми 

(для  комплексних  програм): 

- міський бюджет; 

-кошти Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок 

безробіття; 

- позабюджетні кошти 

   9 Загальний  обсяг  фінансових  

ресурсів, необхідних  для  

реалізації  Програми, всього, у т.ч.: 

 285,0  тис. грн. 

9.1 кошти міського бюджету  285,0  тис. грн. 

9.2 кошти Фонду  загально-

обов’язкового державного соц. 

страхування України на випадок 

безробіття 

в межах кошторисних призначень 

9.3 кошти інших джерел в межах кошторисних призначень 

 

Вступ 

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення 

соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. 

Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане із 

модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою чинників 

зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво. 

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі 

позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для 

розширення впровадження ринкових реформ. 

Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що 

проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі 

місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ 

як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес 



 

 

скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й 

створюють нові робочі місця. 

Розвиток малого підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку 

громади, тому питання розвитку малого підприємництва залишається одним із важливих і 

розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці та розширенням 

соціальної бази реформ. 

З метою реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку та підтримки малого 

і середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для формування та 

функціонування суб’єктів  малого і середнього бізнесу розроблена Програма розвитку малого 

і середнього підприємництва Бережанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

(далі-Програма). 

Програма розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні»,  проєкту Стратегії розвитку Тернопільської 

області на 2021-2027 роки та плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках, схваленого 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 грудня 2019 року №796/01.02-

01, з метою сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в області. 

Головною метою Програми є  створення умов для сталого розвитку малого і середнього 

підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту 

населення. 

Програма визначає основні шляхи реалізації на міському рівні державної політики 

розвитку малого підприємництва у тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та 

інвестиційними напрямками розвитку громади, спрямовує зусилля органів місцевого 

самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування 

підприємницького сектору та більш повного використання його потенціалу. 

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації 

комплексу заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку підприємництва, з урахуванням аналізу 

результатів виконання аналогічної програми попереднього періоду. Виконання цієї Програми 

є послідовним продовженням роботи міської ради, громадськості, науковців міста щодо 

створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва відповідно до загальних 

пріоритетів. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

міської програми  підтримки  малого і середнього підприємництва 

на  2021-2023 роки 

1 Загальна характеристика громади: 

  Площа території ( га. )    –  

Кількість населення (тис. чол.)    –  

5984,8 

19,1 

 Специфіка – промисловість, торгівельне та побутове обслуговування, туристична 

інфраструктура міста 

 Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)  

Станом на 1 серпня 2020 р. на обліку перебувало 747 безробітних 

- 

 

 

 Перелік територій, які відносяться до : 

зон інвестиційної привабливості – м. Бережани, с. Рай, с. Лісники, с. Посухів 

 територій пріоритетного розвитку – м. Бережани,с.Рай ,с. Лісники , с. Посухів 

2 Дата затвердження Програми 

рішення _____ сесії  ____ скликання    від   ___  20__ року      Бережанської  міської ради   

розпорядження міського голови  



 

 

 

3 Головний замовник Програми:  

Бережанська міська рада 

 Головний розробник Програми:  

Фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради 

 Співрозробники:   

Фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради, структурні підрозділи 

Бережанської міської ради, Бережанська районна філія Тернопільського обласного 

центру зайнятості, Бережанський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) 

Головного управління Пенсійного фонду в Тернопільській області, Бережанська 

державна податкова інспекція Козівського управління Головного управління Державної 

податкової служби у Тернопільській області 

4 Мета Програми: 

створення умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, результатом 

якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення 

5 Перелік пріоритетних завдань Програми:  

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики; 

- удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва; 

- забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва; 

-розширення й підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки  підприємництва; 

- подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва; 

- створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та зовнішньо-

економічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва; 

- сприяння підвищенню іміджу підприємця; 

- підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, 

забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього 

підприємництва; 

- - підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності 

товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва; 

- збільшення надходження до Державного та місцевого бюджетів; 

- формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого 

розвитку  підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності; 

- сприяння здійснення зовнішньо - економічної діяльності підприємствами міста. 

6 Очікувані кінцеві результати від реалізації 

Програми в динаміці змін цільових показників: 

Дані станом 

на початок 

дії Програми 

Очікувані 

показники 

(прогноз) 

  Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва / 

кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 

10 тис. чол. населення (од.) 

63/33 66/35 

 Кількість діючих суб’єктів середнього 

підприємництва / кількість діючих суб’єктів 

середнього підприємництва на 10 тис. чол. населення 

(од.) 

 

8/4 

 

9/5 

 Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого 

підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн. 

 

81500,0 

 

89100,0 

 Обсяг реалізованої продукції  суб’єктами середнього 

підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грн. 

 

167000,0 

 

182500,0 



 

 

 Обсяг  реалізованої продукції  суб’єктами малого 

підприємництва (товарів, послуг)  у розрахунку на 

одну особу, тис. грн 

 

4,2 

 

4,5 

 Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього 

підприємництва у розрахунку на одну особу, тис.грн. 

8,7 

 

8,7 

  Чисельність працюючих у суб’єктів  малого 

підприємництва (осіб) 

329 385 

 Чисельність працюючих у суб’єктів середнього 

підприємництва (осіб) 

1086 1130 

  Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб) 763 790 

  Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 

суб’єктів МСП (од.) 

бізнес-центри 

бізнес-інкубатори 

технопарки 

лізингові центри 

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки,  

банківські установи 

центр підтримки підприємництва 

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії 

біржі 

інформаційно-консультативні установи 

страхові компанії 

аудиторські фірми 

12 

 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

3 

- 

- 

2 

3 

- 

12 

 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

3 

- 

- 

2 

3 

- 

  Кількість створених робочих місць (од.) 178/57  

1 півріччя 

250 

 

 

7 Терміни і етапи реалізації Програми                    2021-2023 роки 

8 Перелік цільових проектів і підпрограм. 

Цільові програми: 

Проект стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області  

на 2021-2027 роки; 

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року; 

Програма соціально-економічного розвитку Бережанської МТГ на 2020-2021 роки. 

Підпрограми:  

1) підпрограма  інвестиційно-інноваційної діяльності; 

2) підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму. 

 

Виконавці: структурні підрозділи Бережанської міської ради, Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський  агротехнічний  

інститут 

9 Джерела фінансування Програми  

Джерела  фінансування Обсяг коштів, що пропонується 

залучити  на виконання Програми, 

тис. грн. 

Роки Усього 

витрат 2021 2022 2023 

Міський  бюджет 95 95 95 285 



 

 

Кошти Бережанської районної філії 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

* * * * 

Кошти підприємств, організацій, 

громадських формувань, підприємців, 

грантові кошти  

* * * * 

   *  кошти в межах кошторисних витрат 

10 Система організації контролю за виконанням Програми: 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Бережанська міська рада 

2. Стан та аналіз малого і середнього підприємництва в Бережанській  

міській територіальній громаді у 2021-2023 роках 

 

2.1. Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва 

Підприємництво є обов’язковим елементом розвитку та ефективного функціонування 

економіки та засобом досягнення якісно нового рівня життя населення. Результативність 

функціонування бізнесу значною мірою залежить від підтримки як на державному, 

регіональному так і на місцевому рівнях. 

В місті проводиться всебічна  підтримка малого та середнього підприємництва, яка 

здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування 

інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для 

підприємництва, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування 

фінансової самодостатності місцевих бюджетів. 

Протягом останніх років мале та середнє підприємництво набуває все більшого 

соціального та економічного значення, його розвиток сприяє формуванню ринкової 

структури економіки,  конкурентного середовища, оперативному насиченню ринку товарами 

та послугами, забезпеченню зайнятості значної частини населення за рахунок створення 

нових робочих місць, стійкому надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів. 

Протягом 2019 року до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів господарювання 

надійшло 60,7 млн грн, зокрема від малого бізнесу - 17 млн. грн. У І півріччі 2020 року 

надходження склади  понад 17 млн грн., в тому числі від малого бізнесу 8,6 млн гривень. 

За даними статистичного спостереження у 2019 році  у місті Бережани здійснювали 

діяльність 63 - малих підприємств, 8 – середніх підприємств.  

Кількість суб’єктів підприємництва по місту станом на 01.01.2020 року на 10 тисяч 

населення становить: 33 одиниць для малих підприємств, 4 одиниць для середніх. 

У 2019 році на малих підприємствах міста Бережани було зайнято 329 працівників, на 

середніх підприємствах – 1086 працівників. 

Загальний обсяг реалізованої продукції малими підприємствами міста Бережани у 2019 

році  становив 81,5 млн грн, середніми підприємствами - 167,0 млн гривень.      

Станом на 01.01.2020 року на податковому обліку перебувало 756 фізичних осіб- 

підприємців, які здійснюють діяльність в місті. 

Протягом 2019 року в місті Бережани  було зареєстровано 136 суб’єктів господарювання, 

з яких 7 юридичних осіб (прибуткові) та 129 фізичних осіб-підприємців, при цьому знято з 

реєстрації 86 суб’єктів господарювання, з яких 5 юридичних осіб та 81 підприємців. 

Протягом I півріччя 2020 року зареєстровано 51 суб’єкт господарювання (1 юридична 

особа та 50 підприємців). 

У 2019 році в місті за рахунок реєстрації новостворених суб’єктів господарської 

діяльності створено  178 робочих місць, за I півріччя 2020 року – 57 нових робочих місць. 

Аналіз діяльності малих та середніх підприємств  громади  дозволяє простежити  певні 

тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів. Переважна більшість суб’єктів малого та 

середнього бізнесу працює у сфері промислового та сільськогосподарського виробництва, 

торгівлі і послуг, інше. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування і вдосконалення підприємницького середовища на місцевому рівні – це 

шлях до стабілізації господарського комплексу, подальшого економічного і соціального 

розвитку регіону. 

Завдячуючи вкладеним коштам підприємців з’являються нові торгові об’єкти,  

підприємства ресторанного господарства, розширюється сфера послуг, відбувається 

реконструкція старих приміщень. Багато підприємницьких структур цього року  внесли 

вагомий вклад  у покращення стану соціальних об’єктів міста. 

 Інвестиційні проекти бізнесу, які реалізуються за участю підприємців  громади: 

- реконструкція виробничих приміщень колишньої меблевої фабрики під торгово-

готельний комплекс по вул. Тернопільська, 10 в м. Бережани; 

- реконструкція багатоквартирного житлового будинку під одноквартирний 

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

- реконструкція житлової квартири №1 під магазин непродовольчих товарів в 

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

- будівництво автозаправного газового модуля стаціонарного АГЗП з наземним 

розташуванням за адресою вул. Тернопільська, 19 «Д»; 

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

Бережани; 

- реконструкція нежитлової будівлі (вбиральні) під заклад торгівлі, хостел, 

громадську вбиральню та зблокований житловий будинок по вул. Міцкевича, 2 «Г» 

в м. Бережани; 

- будівництво автомагазину з пунктом обслуговування автомобілів по вул. 

Тернопільська, 19 «В» в м. Бережани; 

- реконструкція бару-магазину під магазин-склад на вул. Тернопільська, 17 «А» в               

м. Бережани; 

- будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування 

водіїв та пасажирів, мийкою самообслуговування, АГЗП по вул. Привокзальна, 22 

в м. Бережани; 

- реконструкція житлової квартири під магазин непродовольчих товарів (без зміни 

зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) на вул. Тернопільська, 6 в             

м. Бережани; 

- будівництво магазину, складських приміщень і гаражів для зберігання 

обслуговуючої техніки та механізмів на вул. Привокзальна, 28 в м. Бережани; 

- будівництво складу-гаражу по вул. Привокзальна, 18 «А» в м. Бережани. 

2.2. Споживчий ринок міста 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із 

роздрібної торгівлі у 2019 році по м. Бережани становив 120 млн. грн. Очікується у 2023 році          

130 млн. грн. 

Обсяг реалізованих послуг наданих підприємствами сфери послуг за 2019 рік в м. 

Бережани становить  28,5 млн. грн. Очікується у 2023 році 31 млн. грн. 

На території громади працює 215 підприємств торгівлі, 29 закладів ресторанного 

господарства, 17 аптек та аптечних пунктів.   

На території  міста Бережани знаходяться 2 ринки: 



 

 

1) ринок Бережанського РайСТ - підприємство споживчої кооперації,  ринок змішаного типу, 

загальна площа 0,388 га., існує державний акт на право постійного  користування  земельною 

ділянкою, кількість торгових місць – 197, укладено 110 договорів з підприємницькими 

структурами на оренду торгових місць; 

2) ринок ПрАТ « -Меркурій- », власник ринку - ПрАТ «-Меркурій-», промисловий ринок, 

загальна площа 1,037 га., договір оренди земельної ділянки від 20.11.1997 року,  кількість 

торгових місць - 47, укладено 47 договорів з підприємницькими структурами на оренду 

торгових місць. 

У 2019 року продано через аукціон 1 об’єкт комунальної власності загальною площею            

42,1 кв. м. 

У 2020 році суб’єктам підприємництва було надано в оренду 7 об’єктів комунальної 

власності для ведення бізнесу. 

Протягом 2019-2020 років продано 12 земельних ділянок загальною площею 11074 кв. 

м. для ведення підприємницької діяльності, надано в оренду земельних ділянок загальною 

площею          6891 кв. м. 

12 червня 2020 року відбувся аукціон з продажу права оренди 7-ми земельних ділянок 

с/г призначення для ведення товарного виробництва загальною площею 33,421 га. 

26 червня 2020 року відбувся аукціон з продажу права оренди 1-ої земельної ділянки с/г 

призначення для ведення товарного виробництва площею 3,1186 га. 

В місті  Бережани надаються  такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт 

взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт 

швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних 

засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, 

ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та 

столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг  надають 76 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

У 2019 році Бережанською районною філією Тернопільського обласного центру 

зайнятості було надано 4 безробітним одноразову допомогу для відкриття бізнесу. 

За І півріччя 2020 року 2 безробітним виплачено одноразову допомогу для зайняття 

підприємницькою діяльністю. 

Протягом 2019-2020 років Бережанською районною філією Тернопільського обласного 

центру зайнятості проведено 13 семінарів на тему : «Як розпочати свій бізнес». 

За  2019 р. Бережанською районною філією Тернопільського обласного центру  

зайнятості прийнято рішення про призначення компенсації єдиного внеску 8 суб’єктам 

підприємницької діяльності, які працевлаштували на нові робочі місця 13 безробітних. 

На території громади створено умови для розвитку малого та середнього 

підприємництва, але існують проблеми, що стримують його розвиток, на подолання яких 

будуть спрямовані заходи  Програми. 

У ході аналітичної роботи робочої групи та ради підприємців міста проведений SWOT - 

аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та 

загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності. 

Основні завдання SWOT - аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення 

загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і 

зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабких сторін та розроблення 

стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її 

стратегічних пріоритетів.  

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 



 

 

1. Відсутність тиску з боку місцевої влади  

та її налаштованість на розвиток 

підприємництва в місті. 

2. Забезпечення прозорості при прийнятті 

управлінських рішень. 

3. Історична та культурна спадщина. 

4. Наявність родовищ та корисних 

копалин. 

5. Належне функціонування центру 

підтримки підприємництва. 

6. Наявність фінансово-кредитних 

установ. 

7. Функціонування ради з питань 

розвитку МСП при Бережанській міській 

раді. 

8. Наявність доступу до мережі Інтернет, 

висока якість ділових веб-сайтів. 

9. Забезпечення суб’єктами 

підприємництва надходжень податків і 

зборів до міського бюджету 

10. Значна частка обсягів реалізації 

продукції (робіт, послуг) суб’єктів малого і 

середнього підприємництва 

1. Відсутність в місті договорів щодо 

державно-приватного партнерства. 

2. Високі відсоткові ставки за 

користування кредитами для суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

3. Високий ступінь інфляційних ризиків 

кредитування 

4. Відсутність стартового капіталу для 

започаткування бізнесу та брак обігових 

коштів для розвитку бізнесу. 

5. Значна кількість незадіяних 

виробничих площ та обладнання. 

6. Неповнота, суперечливість і часта зміна 

чинних нормативних та правових актів, що 

діють у сфері підприємницької діяльності; 

7. Недостатня кількість 

висококваліфікованої робочої сили. 

8. Низька якість доріг. 

9. Недостатній рівень конкуренто-

спроможності малих і середніх 

підприємств. 

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 

1. Зниження адміністративних бар’єрів для 

розвитку підприємництва, проведення 

аналізу чинних нормативно-правових актів 

органів місцевого самоврядування щодо їх 

відповідності принципам державної 

регуляторної політики. 

2. Здешевлення банківського кредитування 

для суб’єктів малого підприємництва 

(українсько-німецький фонд). 

3.Розвиток туризму ( історична та культурна 

спадщина). 

4.Активізація маркетингової діяльності, 

розширення ринків збуту продукції, в тому 

числі і за кордон. 

5.Надання одноразової грошової допомоги 

по безробіттю особам, які попередньо 

пройшли відповідну підготовку для 

започаткування власної справи. 

6.Забезпечення вільного доступу суб’єктів 

підприємництва до участі в конкурсних 

торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і 

послуг за державні кошти через електронну 

систему “PROZORRO”. 

7.Направлення на професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації 

безробітних, орієнтоване на мале та середнє 

підприємництво. 

1. Висока вартість кредитних ресурсів. 

2. Погіршення інвестиційного клімату в 

Україні 

3. Політична і соціально-економічна 

нестабільність Низька купівельна 

спроможність населення. 

4. Недостатній рівень маркетингу. 

5. Висока міграція кваліфікованих кадрів. 

6. Зниження купівельної спроможності 

населення. 

7. Висока вартість нерухомості, орендної 

плати для малого та середнього бізнесу. 

8. Суттєве зростання вартості 

енергоресурсів. 



 

 

3. Аналіз виконання заходів міської програми підтримки малого і середнього 

підприємництва Бережанської громади за 2021-2023 роки 

 

3.1. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності 

Розвиток малого та середнього бізнесу - це необхідна умова ефективної реструктуризації 

виробництва, розв’язання проблем зайнятості, зростання рівня життя населення. Без розвитку 

малого та середнього підприємництва неможливим є формування середнього класу, тобто 

неможливе створення надійного фундаменту демократичного суспільства. 

Малий і середній бізнес гнучко і своєчасно реагує на зміну потреб у сфері попиту і 

пропозиції. 

В місті проводиться всебічна підтримка малого та середнього підприємництва, яка 

здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування 

інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для 

підприємництва, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування 

фінансової самодостатності місцевих бюджетів. 

Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого і середнього 

підприємництва є формування стабільної нормативно-правової бази. На забезпечення 

реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, створення більш 

сприятливих умов для розвитку підприємництва ведеться постійний контроль за прийняттям, 

виконанням на місцевому рівні законодавчих і нормативно-правових актів, спрямованих на 

активізацію підтримки підприємництва. 

У 2020 році при Бережанській міській раді створено пункт « Центр підтримки 

підприємництва».  

1 липня 2020 року в залі засідань Бережанської міської ради відбулася робоча зустріч з питань 

впровадження державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за участю представника                     

АТ "Ощадбанк" та підприємців міста.  

На підтримку бізнесу Бережанською міською радою, керуючись рішенням сесії №1684 

від 14.05.2020 року, було звільнено платників податків першої групи, які під час карантину 

припинили свою діяльність у зв’язку з  COVID-19  за період з 1 квітня по 30 квітня 2020 року. 

Рішенням сесії виконавчого комітету Бережанської міської ради від 26 червня 2016 року 

№78 (в редакції рішення виконавчого комітету міської ради від 28 квітня 2020 року №1220) 

створено робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 

З метою збільшення надходжень платежів до міського бюджету та розширення бази 

оподаткування проводиться роз’яснювальна робота з платниками податків щодо легалізації 

зайнятості та детінізації виплати заробітної плати. 

Протягом 2019 року проведено 2 засідання, виявлено 1 працівника, з яким не оформлено 

трудові відносини, в результаті складання акту обстеження в трьох денний термін працівник 

був оформлений офіційно, здійснено 4 інспекційні відвідування. 

У 2017 року при Бережанській міській раді відкрито Центр надання адміністративних 

послуг.  

Протягом 2019 року відділом з питань надання адміністративних послуг міської ради  

надано суб’єктам 5739 консультацій та 5502 адміністративні послуги, в тому числі: 

- 3 послуги головного територіального управління юстиції у Тернопільській області; 

- 1459 адміністративних послуг у сфері державної реєстрації. 

Станом 01.01.2020 року за надані адміністративні послуги через ЦНАП  надійшло 19090 

грн. до державного бюджету, 158889,40 грн. – до місцевого бюджету. 

Протягом січня-червня 2020 року відділом з питань надання адміністративних послуг 

міської ради надано суб’єктам звернень 3071 консультацію та 2958 адміністративних послуг, 

в тому числі: 

- 2 послуги головного територіального управління юстиції у Тернопільській області; 

- 163 послуги відділу Держгеокадастру у Бережанській міській раді; 

- 840 адміністративних послуг у сфері державної реєстрації. 



 

 

Станом на 01 липня 2020 року за надані адміністративні послуги через ЦНАП  надійшло 

7070 грн. до державного бюджету, 82326,40 грн.-до місцевого. 

На даний час можна отримати 150 адміністративних послуг. Розглядається питання в про 

надання 211 адміністративних послуг. 

Центром надання адміністративних послуг протягом І півріччя 2020 року зареєстровано: 

- 173 фізичні особи-підприємці, знято з реєстрації-121; 

- 12 юридичні особи, знято з реєстрації-10. 

Крім того, за фінансової підтримки Програми «U-LEAD з Європою» передбачено 

модернізацію ЦНАП У Бережанській ОТГ, а саме: забезпечення меблями та комп’ютерною 

технікою, електронна черга, документоведення пробної пілотної програми «Вулик», а також 

навчання персоналу. 

 

3.2. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки 

підприємництва 

У рамках реалізації заходів Програми суб’єктам господарювання надавалась необхідна 

матеріально-технічна допомога. У місті створено базу даних про наявність вільних 

виробничих площ та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в 

оренду, яка підтримується в актуальному стані. 

Для надання методичної допомоги у впровадженні електронної системи державних 

закупівель фінансово-економічним відділом та Центром підтримки підприємництва 

Бережанської міської ради постійно надається консультування щодо здійснення закупівлі 

товарів, робіт і послуг через електронну систему PROZORRO. 

У районі створена  система інформаційного та  консультаційного  обслуговування 

суб’єктів малого підприємництва: центр підтримки підприємництва, центр надання 

адміністративних послуг міської ради, центр обслуговування платників податків, 

Відокремлений підрозділ Національного Університету  біоресурсів і природокористування  

України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру зайнятості, інтернет - центри та ін. 

В місті діє 2 філії комерційних банків - Публічне акціонерне товариство «Державний 

ощадний банк України», Акціонерне товариство державний банк «ПриватБанк». З метою 

розширення видів страхування в місті діє 3 страхових компанії - Бережанське районне 

відділення НАСК “Оранта”, “Княжа”, ПРАТ “ТАС”. 

В місті діють «телефонні гарячі лінії»,  за якими  жителі міста та підприємці можуть бути 

проінформовані щодо правил торгівлі та інших питань.  

Відповідні телефони “гарячої лінії” діють у Бережанському відділі обслуговування 

громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду в Тернопільській 

області,  Бережанській районній філії Тернопільського обласного  центру зайнятості, 

Бережанській державній податковій інспекції Козівського управління Головного управління 

Державної податкової служби у Тернопільській області, управлінні соціального захисту 

населення Бережанської РДА.  

В районі систематично проводяться інформаційні та профконсультаційні семінари щодо 

орієнтації безробітних сільської місцевості на підприємницьку діяльність у сфері туризму. 

Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кількість 

кваліфікованих кадрів, значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів, 

навчання незайнятого населення міста основам підприємницької діяльності.       

 

4. Проблемні питання розвитку  підприємництва 

Проблемними питаннями розвитку малого та середнього підприємництва залишаються: 

- суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність суб’єктів господарської діяльності; 

- неврегульованість питань фінансування і кредитування; 

- нерозвиненість інфраструктури; 



 

 

- слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, висока 

енергоємність виробництва, обмежена кооперація між різними сегментами підприємництва; 

- недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення 

підприємницької діяльності в сучасних умовах; 

- недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій; 

- низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з 

європейськими; 

- складне податкове адміністрування. 

Програма спрямована на подолання визначених основних проблем, які заважають 

розвитку підприємництва у Бережанській МТГ. 

 

5. Мета Програми 

Метою Програми є створення належних умов для реалізації права громадян на 

підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення  та добробуту 

громадян, зменшення чисельності безробітних, забезпечення зайнятості населення 

шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності, створення 

сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва. 

           
 

В свою чергу, сприятливим  для розвитку підприємництва  є середовище з чіткими і 

зрозумілими правилами ведення бізнесу - врегульованим нормативно - правовим полем з 

доступними фінансовими, матеріальними та інформаційними ресурсами, кваліфікованим 

кадровим потенціалом, розвинутою сучасною бізнес - інфраструктурою та  умовами для 

розвитку як самозайнятих підприємців, так і  підприємств малого та середнього бізнесу  

усіх сфер економічної  діяльності. 

 

6. Цілі Програми 

Програма має наступні цілі: 

1) покращення регуляторного середовища;  

2) розбудова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва  в місті; 

3) полегшення та розширення доступу малого та середнього підприємництва  до 

фінансових ресурсів;  

4) покращення якості бізнес-процесів на мале та середнє підприємництво;  

5) сприяння виходу малого та середнього підприємництва  на нові ринки; 

6) розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців; 

7) активізація діалогу між бізнесом та владою; 



 

 

8) активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності. 

 

7. Заходи Програми відповідно до пріоритетних цілей за напрямами підтримки 

малого і середнього підприємництва 

Міська програма  розвитку  малого та середнього підприємництва на 2021-2023 роки є 

комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на 

реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого та середнього 

підприємництва (Додаток 1). 

 

8. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів та фінансування 

Програми 

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанській 

МТГ на 2021-2023 роки дозволить досягти збільшення: 

- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 66 одиниць; 

- кількості діючих суб’єктів середнього  підприємництва до 9 одиниць; 

- кількості діючих малих  підприємств на 10 тис. чол. населення до 35 одиниць; 

- кількості діючих середніх підприємств на 10тис.чол. населення до 5 одиниць; 

- чисельність працюючих на малих підприємствах до 385 осіб; 

- чисельності працюючих на середніх підприємствах до 1130 осіб; 

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих та середніх підприємств в сумі:  

у 2021 році – 35000,0 тис. грн.; 

      у 2023 році – 50000,0 тис. грн. 

- кількості зайнятих на малих і середніх підприємствах :    

                                      у 2021 році – до  1431  особи; 

                                у 2022  році – до 1446  осіб. 

                                у 2023  році – до 1515  осіб. 

- кількості осіб, які пройдуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації:                  у 

2020 році – 15  осіб; 

                                  у 2023 році – 25  осіб.      

 

9. Ресурсне забезпечення Програми 

                                                                                                            

Джерела  фінансування Обсяг коштів, що пропонується  

залучити  на виконання  

Програми, тис. грн. 

Роки Усьог

о 

витрат 
2021 2022 2023 

міський  бюджет 95 95 95 285 

кошти Фонду  загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на 

випадок безробіття 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

позабюджетні кошти * * * * 

кошти підприємств, організацій, громадських 

формувань, підприємців  

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Всього     

*в межах кошторису витрат 

 

10. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію діяльності, взаємодію з громадськими об'єднаннями підприємців щодо 

виконання заходів програми здійснює фінансово-економічний відділ Бережанської міської 

ради. 



 

 

Головним розпорядником коштів є  Бережанська міська рада, яка визначає 

першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми, 

наявності фінансових та інших ресурсів. 

Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням 

соціально-економічної ситуації в громаді з відповідним повідомленням у встановленому 

порядку департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 

Механізм реалізації заходів програми вимагає: 

– постійного аналізу за ходом виконання програми; 

– відповідальності виконавців, що беруть участь у реалізації заходів програми; 

– підготовки i внесення пропозицій щодо коригування програми. 

Фінансово-економічний відділ міської ради проводить щокварталу аналіз виконання 

заходів програми та подає звіт у департамент економічного розвитку і торгівлі обласної 

державної адміністраці.



 

 

                                                                                                                                                                       Додаток 1 

                                                                                                                                                                           до Програми 

Заходи, спрямовані на реалізацію міської програми розвитку  

малого і середнього підприємництва Бережанської МТГ  на 2021-2023 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан-

ня 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Вартість,  

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

I ВПОРЯДКУВАННЯ  НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЯВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Покращення регуляторного середовища 

1. Розроблення та затвердження плану підготовки 

проектів регуляторних актів на наступний 

календарний рік, оприлюднення його на веб-

сторінці міської ради  

До 15 

грудня 

щороку 

 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради, юридичний відділ 

міської ради 

не потребує - 

2. Забезпечення погодження проектів нормативно-

правових актів з питань регулювання 

підприємницької діяльності та відстеження їх 

ефективності 

Постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради, юридичний відділ 

міської ради 

не потребує - 

3. Перегляд чинних нормативно-правових актів на 

предмет їхньої лояльності до бізнесу, а також їх 

зміни або скасування тих, які реально 

перешкоджають розвитку підприємницької 

діяльності 

Постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради, юридичний відділ 

міської ради 

не потребує - 

4. Здійснення моніторингу реалізації регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності 

Постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради, юридичний відділ 

міської ради 

не потребує - 

5. Запровадження електронного документообігу між  

ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних 

послуг. Запровадження системи надання 

електронних послуг для бізнесу 

Постійно Центр надання адміністративних 

послуг міської ради , відділ з 

питань державної реєстрації 

міської ради 

міський бюджет, 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

Кошти донорів 

в межах 

кошторисних 

призначень 

6. Участь адміністраторів ЦНАП у навчанні та 

підвищенні кваліфікації 

Постійно Центр надання адміністративних 

послуг міської ради 

не потребує - 

 

 

 



 

 

 

II ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА  ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА 

 Полегшення та розширення доступу до фінансових ресурсів 

1. Проведення конкурсу бізнес-планів, забезпечення 

надання безповоротної фінансової допомоги на 

реалізації бізнес-проєктів 

2021-2023 

роки 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради 

міський бюджет 2021 рік –50,0 

тис. грн. 

2022 рік – 50,0 

тис. грн 

2023 рік – 50,0 

тис. грн. 

2. Систематичне інформування про грантові та 

кредитні програми, в тому числі: 

- систематичний моніторинг грантових та 

кредитних програм, спрямованих на розвиток 

бізнесу; 

- оприлюднення інформації про грантові та 

кредитні можливості на веб-ресурсі 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

3. Забезпечення участі суб’єктів підприємництва в 

засіданнях обласних круглих столів, семінарів, 

навчань, тренінгів, майстер-класів, обговорень, 

зустрічей, конкурсів тощо з актуальних питань 

ведення бізнесу 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

 

4. Організація тренінгів для представників малого та 

середнього підприємництва з підготовки грантових 

та кредитних заявок 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

міський бюджет 2021 рік –10,0 

тис. грн. 

2022 рік – 10,0 

тис. грн 

2023 рік – 10,0 

тис. грн. 

5. Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, 

спрямованої на позиціонування міста як 

інвестиційно- привабливого для малого та 

середнього підприємництва (виготовлення 

каталогів, буклетів, роздаткових матеріалів, флеш-

пам'ять, тощо) 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

міський бюджет 2021 рік -  4,0 

тис. грн. 

2022 рік – 4,0 

тис. грн. 

2023 рік- 4,0 

тис. грн. 



 

 

6. Забезпечення участі делегацій міста у публічних 

виставках, форумах, круглих столах з метою 

сприяння залученню інвестицій в економіку  

громади 

2021-2023 

роки 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

міський бюджет 2021 рік – 3,0 

тис. грн. 

2022 рік – 3,0 

тис. грн. 

2023 рік – 3,0 

тис. грн. 

 

7. Підготовка та участь представників громади в 

Міжнародному інвестиційному форумі: видання 

інформаційних бюлетенів, тематичних брошур, 

презентаційних стендів із застосуванням сучасних 

телекомунікаційних технологій, з метою 

безкоштовного розповсюдження серед потенційних 

інвесторів. 

2021-2023 

роки 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

міський бюджет  2021 рік – 6,0 

тис. грн. 

2022 рік – 6,0 

тис. грн. 

2023 рік – 6,0 

тис. грн. 

8. Залучення безробітних до відкриття власної справи 

шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття 

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

в межах 

кошторису 

витрат 

Покращення якості бізнес-процесів на малих та середніх підприємствах 

1. Організація участі представників малого та 

середнього підприємництва у тренінгах з 

менеджменту, маркетингу, планування діяльності у 

сфері управління витратами, податками, 

бухгалтерського обліку тощо. 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

2. Проведення щоквартально засідання  ради з питань 

розвитку підприємництва при Бережанській міській 

раді 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

3. Організація участі суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у тренінгах та семінарах з питань 

впровадження інновацій на підприємствах, зокрема 

у сфері енергозбереження та екологічної безпеки, в 

тому числі моніторинг чинних проектів технічної 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

кошти міського 

бюджету 

2021 рік –  

5, 0 тис. грн. 

2022 рік – 

 5, 0 тис. грн. 

2023 рік –  



 

 

допомоги на предмет залучення коштів та експертів 

для проведення тренінгів  

5, 0 тис. грн. 

4. Проведення «Днів відкритих дверей» на успішних 

підприємствах 

вересень 

2021-2023 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

5. Проведення  «Дня підприємця» та відзначення в 

громаді кращих платників податків серед суб’єктів 

підприємницької діяльності 

вересень 

2021-2023 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

кошти міського 

бюджету 

2021 рік – 5,0 

тис. грн. 

2022рік - 5,0 

тис. грн. 

2023 рік –5,0 

тис. грн. 

6.  Організація та сприяння участі СПД в семінарах з 

питань розвитку сільськогосподарської кооперації 

та підприємництва на селі, в тому числі з питань 

впровадження нових технологій у виробництві 

сільсько-господарської продукції. 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

 

Сприяння виходу на нові ринки 

1. Організація участі СПД міста у тренінгах з питань 

виходу малих та середніх підприємств на зовнішні 

ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди 

про асоціацію України з ЄС 

2021-2023 

роки 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

кошти міського 

бюджету 

2021 рік – 4,0 

тис. грн. 

2022 рік – 4,0 

тис. грн. 

2023 рік – 4,0 

тис. грн. 

2. Інформування суб’єктів господарювання про 

можливості виходу на ринки суміжних галузей 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

Розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців 

1. Проведення ділових зустрічей бізнесу та 

представників органів місцевої влади з метою 

вирішення проблемних питань малого і середнього 

бізнесу. 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 



 

 

2. Проведення факультативних уроків 

підприємництва в школах  

постійно Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

не потребує - 

 

ІІІ РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Розбудова інфраструктури підтримки МСП в місті 

 

1. 

Підтримка консультативних пунктів в об’єднаних 

територіальних громадах. 

2021-2023 

роки 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради 

 

міський бюджет, 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

2021 рік -  3,0 

тис. грн. 

2022 рік – 3,0 

тис. грн. 

2023 рік – 3,0 

тис. грн. 

  2. Створення банку даних земельних ділянок  типу 

Greenfield, Brownfield, вільних  виробничих 

приміщень, які можуть бути  запропоновані 

потенційним інвесторам (для  створення 

індустріальних парків, для  промисловості, 

створення вітрогеліо- станцій та іншого)   

2021-2023 

роки 

 

 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради 

не потребує - 

Сприяння розвитку діалогу між бізнесом і владою 

1. Удосконалення роботи «гарячих ліній», поновлення 

«інтернет-сторінок» як системи зворотного зв’язку 

між місцевою владою та представниками бізнесу в 

процесі удосконалення нормативно-правового поля 

для підприємництва. 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

2. Систематичне оприлюднення органами влади звітів 

та іншої інформації про свою діяльність з розвитку 

малого та середнього підприємництва 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

3. Залучення представників бізнесу до публічного 

обговорення рішень, що стосуються діяльності 

малого та середнього підприємництва і 

перспективних напрямків розвитку громади 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

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


 

 

4. Створення ефективного механізму систематичних 

консультацій представників бізнесу та влади ( 

тематичні та секторальні обговорення у форматі 

«круглий стіл», на яких дискутуються гострі 

питання діяльності малого та середнього 

підприємництва) 

протягом 

2021-2023 

років 

Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

міський бюджет 2021 рік – 1,0 

тис. грн. 

2022 рік – 1,0 

тис. грн. 

2023 рік – 1, 0 

тис. грн. 

5. Удосконалення практики реагування на 

рекомендації громадських слухань різного рівня, 

пов’язаних з розвитком малого і середнього бізнесу 

та перспективними напрямками розвитку громади 

постійно Фінансово-економічний відділ 

міської ради  

не потребує - 

 

Активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності 

1. 

Залучення безробітних до відкриття власної справи 

шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття  

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

в межах 

кошторису 

витрат 

2. Виплата роботодавцям компенсації витрат єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне 

страхування для працевлаштування безробітних 

громадян на новостворені робочі місця 

2021-2023 

роки 

Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

в межах 

кошторису 

витрат 

3. Проведення профорієнтаційних заходів, 

спрямованих на виховання ділових якостей у 

школярів, молоді, безробітних 

2021-2023 

роки 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради, 

Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

міський  бюджет 2021 рік – 

4, 0 тис. грн. 

2022 рік – 

4, 0 тис. грн. 

2023 рік – 

4, 0 тис. грн. 

4. Направлення на професійне навчання та 

підвищення кваліфікації безробітних з метою 

самозайнятості та виплати одноразової допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької 

діяльності, зокрема для демобілізованих учасників 

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

не потребує - 

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


 

 

антитерористичної операції та внутрішньо-

переміщених осіб 

5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

з незайнятим населенням щодо можливостей 

започаткування власної справи 

постійно Бережанська районна філія 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості 

кошти 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок 

безробіття 

в межах 

кошторису 

витрат 

6. Модернізація навчальних програм та 

спеціальностей, у відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України “Бережанський  

агротехнічний  інститут” на предмет їх 

відповідності потребам бізнесу 

постійно Відокремлений підрозділ 

Національного університету 

біоресурсів і 

природокористування України 

“Бережанський  агротехнічний  

інститут” 

кошти 

навчального 

закладу 

в межах 

кошторису 

витрат 

7. Сприяння в підготовці спеціалістів, робітників для 

роботи в умовах ринкової економіки 

 

2021-2023 

роки 

Відокремлений підрозділ 

Національно-го університету 

біоресурсів і природо-

користування України 

“Бережанський  агротехнічний  

інститут” 

кошти 

навчального 

закладу 

в межах 

кошторису 

витрат 



 

 

Додаток 2  

до Програми 

Основні показники 

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва 

Бережанської МТГ 

№ 

з/п 

Показник 2020 2021 

 очік. 

2022 2023 

прогноз. 

1. Кількість суб'єктів малого і середнього 

підприємництва, одиниць 

в т.ч.: 

71 72 73 75 

суб'єктів малого підприємництва 

(юридичних та фізичних осіб - підприємців) 

63 64 65 66 

суб'єктів середнього підприємництва 

(юридичних та фізичних осіб - підприємців) 

8 8        8 9 

2. Чисельність працюючих у суб'єктів малого і 

середнього підприємництва, осіб 

в т.ч.: 

1415 1431 1446 1515 

у суб'єктів малого підприємництва  329 345 360       385 

у суб’єктів середнього підприємництва  1086 1086 1086 1130 

3. Кількість підприємців – фізичних осіб     

 – зареєстрованих 763 773 785 790 

 – діючих 763 773 785 790 

4. Частка малих і середніх підприємств у 

загальному випуску продукції (робіт, 

послуг), % 

80 81 82 83 

5. Частка надходжень від суб'єктів малого і 

середнього підприємництва до бюджетів 

всіх рівнів, % 

80 81 83 85 

6. Кількість навчальних закладів, одиниць 

з них: 

2 2 2 2 

що здійснюють навчання, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації за напрямами з 

основ ведення підприємницької діяльності 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

7. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, одиниць 

з них: 

        

бізнес-центри - - - - 

бізнес-інкубатори - - - - 

технопарки - - - - 

небанківські установи (з них кредитні 

спілки) 

2 2 2 2 

фонди підтримки підприємництва (з них: 

регіональні фонди та фонди створені 

УФПП) 

- - - - 

Центр підтримки підприємництва 2 3 3 3 

8. Кількість громадських об'єднань суб'єктів 

підприємництва, одиниць 

- - - - 

9. Кількість координаційних, галузевих рад 1 1 1 1 

10. Обсяг відшкодування відсотків за кредити, 

отримані для реалізації інвестиційних 

проектів, в рамках Програми, тис. грн. 

- - - - 



 

 

11. Кількість підтриманих бізнес-проектів, 

одиниць 

- - - - 

12. Загальна сума кредитів, наданих в рамках 

Програми, тис. грн. 

- - - - 

13. Кількість бізнес проектів профінансованих в 

рамках реалізації Програми, одиниць 

- - - - 

14. Загальна сума кредитів, наданих в рамках 

Програми 

- - - - 

15. Кількість безробітних, які отримали фахову 

підготовку у сфері здійснення та організації 

підприємницької діяльності, осіб 

 

13 

 

15 

 

20 

 

25 

16. Кількість проведених в рамках Програми 

навчальних семінарів, тренінгів, осіб 

 

15 

 

20 

 

22 

 

25 

17. Кількість учасників семінарів, тренінгів, 

проведених в рамках Програми, осіб 

 

120 

 

135 

 

145 

 

155 

 

2 0 2 0 _ 8 3 9 _ Надати Музичці Наталії Михайлівні головному спеціалісту відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради надати щорічну основну відпустку тривалістю 

30 календарних днів, з 04 листопада 2020 року по 03 грудня 2020 року, за 

відпрацьований робочий рік з 11.01.2020 року по 10.01.2021 року, та виплатити 

одноразову матеріальну допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної 

заробітної плати. 

2 0 2 0 _ 8 4 0 _ Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради від 28.05.2020 року № 1720, а саме 

в п. 4 словосполучення «- в.о. завідувача «Закладу дошкільної освіти ясла-садок 

«Золотий ключик» Бережанської міської ради» Кузів О.І.;» змінити словосполученням 

«- директора «Закладу дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» Бережанської 

міської ради» Слабодух О.С.;». 

2 0 2 0 _ 8 4 1 _ Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бережанської міської ради».  

1. Затвердити склад конкурсної комісії (додається). 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради до 16.10.2020року подати в 

редакцію газети «Бережанське віче» оголошення про проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади. 

Додаток до 

 рішення сесії міської ради  

від _______ 2020 року № _____ 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради» 

 

ГОНЧАР 

 Петро Васильович 

 

- секретар міської ради, голова комісії 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

 

- начальник Відділу освіти, молоді і спорту, 

заступник голови комісії 

Члени комісії: 

 

 

ШВЕЦЬ  

Оксана Григорівна 

- провідний спеціаліст Відділу освіти, молоді і 

спорту, секретар комісії 



 

 

 

ОБРИН  

Світлана Степанівна 

 

- заступник директора Бережанської школи-

гімназії ім. Б.Лепкого 

РЕДЬКО 

Сергій Валерійович 

 

- юрисконсульт Відділу освіти, молоді і спорту 

ГРИНКЕВИЧ 

Володимир Миронович 

 

- директор Бережанської ЗОШ I-III ст. № 3 

СОЛЯР 

Олександра Іванівна 

- голова Бережанської районної організації 

Тернопільської обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки України 

 

Секретар міської ради       Петро ГОНЧАР 

 

2 0 2 0 _ 8 4 2 _ Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад працівників комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бережанської міської ради», а 

саме: 

- консультант – 4 штатних одиниць; 

- психолог – 1 штатна одиниця. 

1. Затвердити склад конкурсної комісії (додається). 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради до 23.10.2020року подати в 

редакцію газети «Бережанське віче» оголошення про проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад. 

Додаток до 

 рішення сесії міської ради  

від _______ 2020 року № _____ 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 

працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Бережанської міської ради» 

 

ГОНЧАР 

 Петро Васильович 

- секретар міської ради, голова комісії 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник Відділу освіти, молоді і спорту, 

заступник голови комісії 

Члени комісії: 

 

 

ШВЕЦЬ  

Оксана Григорівна 

- провідний спеціаліст Відділу освіти, молоді і 

спорту, секретар комісії 

 

РЕДЬКО 

Сергій Валерійович 

- юрисконсульт Відділу освіти, молоді і спорту 

ГАНИЧ 

Ольга Миколаївна 

- директор Бережанської ЗОШ I-III ст. № 1  

СОЛЯР 

Олександра Іванівна 

- голова Бережанської районної організації 

Тернопільської обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки України 

ЧЕРЕП 

Галина Петрівна 

- директор ЗДО ясла-садок «Ромашка» 



 

 

 

Секретар міської ради       Петро ГОНЧАР 

 

2 0 2 0 _ 8 4 3 _ Звільнити в 100% розмірі, з 01.10.2020 року до 31.12.2020 року:  

- гр. Кушко Софію Данилівну, жительку м. Бережани, вул. Котляревського 10/2, від 

плати за харчування її сина Кушко Олександра Мирославовича, 08.08.2012 року 

народження в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3; 

2 0 2 0 _ 8 4 4 _ Передати необоротні активи, що перебувають на балансі апарату Бережанської міської 

ради, на баланс Бережанського комунального підприємства «Господар» згідно додатку 

№1.   

2. Передати необоротні активи, що перебувають на балансі апарату Бережанської міської ради, 

на баланс Бережанського комунального підприємства «Добробут» згідно додатку №2.   

3. Передати запаси, що перебувають на балансі апарату Бережанської міської ради, на 

баланс Бережанського комунального підприємства Господар згідно додатку №3.   

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

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва.  

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 



 

 

Додаток №1  

до рішення сесії Бережанської міської ради  

від "08" жовтня 2020 року № _____ 

 

№ з/п 

 

Назва матеріальних 

цінностей 

Інвентарний 

номер 

Кількість 

(шт.) 

Вартість Знос Залишкова 

вартість 

Кому передається 

1 Комплект вироби для 

парків, розваг, настільних 

та кімнатних ігор, в т.ч. 

ігровий комплекс «Вольт» 

101810002 1 49999 0 49999 БМКП Господар 

2 Комплект гімнастичного 

інвентарю в т.ч. 

гімнастичні кільця 

11137546 

 

1 700 0 700 БМКП Господар 

3 Дитяча лавка «Равлик» 11137539 1 4900 0 4900 БМКП Господар 

4 Світильник під л/розжар. 

НКУ-18У Е27 

11137544 60 18000 0 18000 БМКП Господар 

 

Секретар міської ради          Петро  ГОНЧАР 

Додаток №2  

до рішення сесії Бережанської міської ради  

від "08" жовтня 2020 року № _____ 

 

№ з/п 

 

Назва матеріальних 

цінностей 

Інвентарний 

номер 

Кількіст ь (шт.) Вартість Знос Залишкова 

вартість 

Кому передається 

1 131 F6637/Перетворювач 

частоти VLT AQUADrive 

FC-202 11 kW 

 1 48294.00 0 48294.00 БМКП Добробут 

 

 

Секретар міської ради           Петро  ГОНЧАР 

 



 

 

Додаток № 3 

 до рішення сесії Бережанської міської ради 

 від "08" жовтня 2020 року № ____ 

 

 

№ з/п Назва матеріальних 

цінностей  

Кількість  Ціна Сума Кому передається 

1 464-Т100-2730 Лампа 

світодіодна LED  Т100 

30 W 6400 Е-27 

1шт/25шт 

100 106,12 10612,00 БМКП Господар 

2 464-Т80-2720 Лампа 

світодіодна LED  Т80 

20 W 6400 

135 71,68 9676,80 БМКП Господар 

3 462-A60-2707 LED 

GLOB A60 7 W 

4200K E27 

40 24.36 974.40 БМКП Господар 

4 Провід СІП-44.1*16 1,5 4500,00 6750,00 БМКП Господар 

5 Кабель силовий 

АВВГ-П 2*2,5 

0,3 3700,00 1110,00 БМКП Господар 

6 ЗА 1,1 економ 

затискач анкерний 

2*(16-25) 

50 15,00 750,00 БМКП Господар 

7 ЗПАм-затискач 

протоколюючий (16-

95/1,5-10) 

26 50,00 1300,00 БМКП Господар 

8 Ізострічка ПВХ 25 25,00 625,00 БМКП Господар 

9 Електроди 

«Континент» Ф3 мм 

3 150,00 450,00 БМКП Господар 

10 Круг 

NOVOABRASIVE 

230*3.0 

20 25,00 500,00 БМКП Господар 

11 Круг 12 110 23,50 2585,00 БМКП Господар 

12 Гайка 6 70,00 420,00 БМКП Господар 

13 Труба ДУ 40 (3,0) 55 100,00 5500,00 БМКП Господар 

14 Кутник 50*4 80 85,00 6800,00 БМКП Господар 

15 Щебінь 22 454,55 10000,10 БМКП Господар 

 

Секретар міської ради       Петро  ГОНЧАР 

 

2 0 2 0 _ 8 4 5 _ Надати гр. Глубішу Степану Дмитровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

271 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 8-го Березня (біля присадибної 

ділянки) в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 4 6 _ Надати гр. Павлів Галині Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 979 кв. м. 

для індивідуального садівництва по вул. Замость в м. Бережани із земель міста ненаданих 

у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 4 7 _ Надати гр. Ликтей Надії Миколаївні, жительці с. Рай, вул. ________дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1200 кв. 



 

 

м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 4 8 _ Надати гр. Рутковській Надії Григорівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

17 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Б. Хмельницького в м. 

Бережани із земель ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 4 9 _ Надати гр. Логушу Віктору Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________, 10 та гр. 

Чуловському Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

24 кв. м. для будівництва та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. Корольова, 

3«г» гараж №21, 22 (відповідно) в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування.  

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 0 _ Надати гр. Горашу Олегу Костянтиновичу, жителю м. Бережани, вул. ________ та гр. 

Білоусу Ігорю Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на розробку проекту 

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

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

№ 23,24 (відповідно) в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи користування.  

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 1 _ Відмовити гр. Дякові Наталії Анатоліївні, жительці м. Бережани, вул. ________ у наданні 

дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 150 кв. м. для обслуговування житлового будинку, так як дана земельна 

ділянка належить до прибудинкової території будинку по вул. І. Франка, 3 в м. Бережани. 

2 0 2 0 _ 8 5 2 _ Надати гр. Цокало Олександру Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1140 кв. м. із зміною цільового призначення із земель промисловості на землі для 

індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 3 _ Надати гр. Потичко Володимиру Олексійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 1088 кв. м. із зміною цільового призначення із земель промисловості на землі для 

індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 4 _ Надати гр. Щудлак Олені Онуфріївні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

312 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Миру в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 5 _ Надати гр. Бойко Михайлу Миколайовичу, жителю с. Лісники, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,3031 га для ведення особистого селянського господарства в с. 

Лісники із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 6 _ Надати гр. Коржаку Степану Максимовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

819 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Тернопільська в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 7 _ Надати гр. Грабар Наталії Василівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 



 

 

1000 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. О. Кобилянської в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 8 _ Надати гр. Ковальчук Тетяні Богданівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

910 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 5 9 _ Надати гр. Волощуку Михайлу Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1152 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Золочівська (біля присадибної 

ділянки) в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 6 0 _ Надати гр. Шевченко Марії Євдокимівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

237 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Загороди в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 6 1 _ Відмовити гр. Луціву Володимиру В’ячеславовичу, жителю с. ________, Бережанського 

району у наданні земельної ділянки для будівництва автогаражу по вул. Корольова у 

зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок по даному цільовому призначенні. 

2 0 2 0 _ 8 6 2 _ Відмовити гр. Зіню Роману Васильовичу, жителю с. ________, Бережанського району у 

наданні земельної ділянки для будівництва автогаражу по вул. Тепла у зв’язку з 

відсутністю вільних земельних ділянок по даному цільовому призначенні. 

2 0 2 0 _ 8 6 3 _ Надати гр. Петріву Василю Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

30 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 25 по вул. О. Кобилянської, 

60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 6 4 _ Надати гр. Варходяку Михайлу Степановичу, жителю с. ________ Бережанського району 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 30 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 26 по вул. О. 

Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 6 5 _ Відмовити гр. Жилці Тарасу Володимировичу, жителю с. Рай, вул. ________ у наданні 

земельної ділянки для будівництва автогаражу по вул. О. Кобилянської у зв’язку з 

відсутністю вільних земельних ділянок по даному цільовому призначенні. 

2 0 2 0 _ 8 6 6 _ Погодити гр. Малому Юрію Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ надання 

земельної ділянки для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько». 

2 0 2 0 _ 8 6 7 _ Погодити гр. Марисюку Петру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ надання 

земельної ділянки для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько». 

2 0 2 0 _ 8 6 8 _ Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Центр 13» м. Бережани, пл. 

Ринок, 13 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пл. Ринок, 13 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Площу земельної ділянки визначити після виготовлення плану розподілу території. 

2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 6 9 _ Надати гр. Адамовичу Павлу Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1200 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Л. Українки м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 



 

 

2 0 2 0 _ 8 7 0 _ Надати гр. Броновському Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Лесі Українки в м. Бережани 

із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 7 1 _ Надати гр. Броновській Оксані Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Л. Українки в м. Бережани 

із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 7 2 _ Надати дозвіл Бережанській міській раді  на списання з балансу основних засобів, а саме: 

- комп’ютер  №10480004 – 5057,80грн.; 

- комп’ютер в комплекті №10480107 – 4100.00 грн.; 

- копіювальний апарат №10490001 – 9654,70 грн.; 

- принтер HP Laserget №10480015 – 2500,00 грн. 

- принтер LB6030В №101480075 - 2570,00 грн.; 

- принтер CANON LBP 2900  № 10480012– 927,30 грн. 

2. Списання основних засобів здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

2 0 2 0 _ 8 7 3 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Фірману Григорію 

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

будівництва та обслуговування автогаражу №39 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2. Надати у власність гр. Фірману Григорію Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. 

________  земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 39  по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0044, 

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

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у  

2 0 2 0 _ 8 7 4 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Голяшу Андрію 

Ярославовичу, жителю с. Рай, вул. ________ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 45 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2. Надати у власність гр. Голяшу Андрію Ярославовичу, жителю с. Рай, вул. ________ 

земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу 

№ 45 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0138, 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 _ 8 7 5 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Cемчишин Надії Павлівні, 

жительці с. ________ Бережанського району ,земельної ділянки площею 26 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №8по вул. Цегельна, 32 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. Cемчишин Надії Павлівні, жительці с. ________ 

Бережанського району земельну ділянку площею 26 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 8 по вул. Цегельна,32 в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100:04:007:0023 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 _ 8 7 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Шаланкивічу Роману 

Мар’яновичу, жителю м. Бережани, вул________ земельної ділянки площею 1000 кв. м. 

для індивідуального садівництва по вул.8 – го Березня 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. Шаланкивічу Роману Мар»яновичу, жителю м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 1000 кв. м. для  індивідуального 

садівництва  по вул. 8-го Березня в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05. – для 

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100:04:007:0021, землі 

сільськогосподарського призначення), 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 _ 8 7 7 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кіналю Петру 

Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 1000 

кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 8-го Березня 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. Кіналю Петру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ земельну ділянку площею 1000 кв. м. для  індивідуального садівництва  

по вул. 8 – го Березня в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального 

садівництва, кадастровий номер 6120410100:04:007:0022, землі 

сільськогосподарського призначення), 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 _ 8 7 8 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду ВАТ «Тернопільобленерго» 

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

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

вул. Зарічна 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. 

01.05. - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0412 га 

01.05. - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0406 га 

01.05. - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0127 га 

01.05. - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0021 га 

05.02. – прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 

0,0979 га 

01.08.- охоронна зона навколо інженерних комунікацій (водопровід) 0,0196 га 

07.01.-Право  проходу та проїзду на велосипеді 0,0392 га 

07.02.-право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху 0,0392 га  



 

 

2. Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року ВАТ «Тернопільобленерго» земельну 

ділянку площею 0,3160 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

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

по вул. Зарічна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 14.02. для розміщення , 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії кадастровий номер 6120410100:04:012:0001 землі 

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

користування. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки.(224233,60 грн). 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 8 7 9 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду ВАТ «Тернопільобленерго» 

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

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

вул. Шевченка 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. 

01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0, 9215 га 

01.04 - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта  зв’язку – 0,0108 га 

2. Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року ВАТ «Тернопільобленерго» земельну 

ділянку площею 0,9215 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

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

по вул. Зарічна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 14.02. для розміщення , 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії кадастровий номер 6120410100:04:017:0460 землі 

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

користування. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки.(558981,90 грн). 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 8 8 0 _ Припинити релігійній організації «ПАРАФІЇ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

МІСТА БЕРЕЖАНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

УКРАЇНИ» право оренди земельної ділянки площею 0,40 наданої для  будівництва та 

обслуговування  церкви в м. Бережани по вул. Л. Українки, за кадастровим номером 

6120410100 04 011 0062. 

1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 8 8 1 _ Надати «ПАРАФІЇ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ МІСТА БЕРЕЖАНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ» в постійне 

користування  земельну ділянку  площею 0,40 для будівництва та обслуговування церкви 

в м. Бережани по вул. Л. Українки, за кадастровим номером 6120410100 04 011 0062. 

1. Зареєструвати речове право у встановленому законом порядку. 

2 0 2 0 _ 8 8 2 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Хлопасю Михайлу 

Федоровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 1200 кв. м. 

для індивідуального садівництва по вул. 8-го Березня 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. Хлопасю Михайлу Федоровичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ земельну ділянку площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва  

по вул. 8-го Березня в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального 



 

 

садівництва, кадастровий номер 6120410100:04:007:0338, землі 

сільськогосподарського призначення ), 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 _ 8 8 3 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Капустянику Василю 

Романовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 600 кв. м. 

для будівництва та житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. О. 

Кобилянської 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. Капустянику Василю Романовичу, жителю м. Бережани, вул. 

О. ________ земельну ділянку площею 600 кв. м. для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  по вул. О. 

Кобилянської в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.01 – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

кадастровий номер 6120410100:04:013:0009, 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 _ 8 8 4 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Потоцькій Галині 

Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 539 кв. 

м. для  індивідуального садівництва  по вул. Сонячна 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. Потоцькій Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 539 кв. м. для  індивідуального 

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

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100:01:004:0005, землі 

сільськогосподарського призначення, із земель не наданих у власність чи 

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

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

Володимировичу, жителю с. ________ земельної ділянки площею 1138 кв. м. для  

індивідуального садівництва  по вул. Л. Українки 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. Шевчуку  Олегу Володимировичу, жителю с. Надрічне, вул. 

________земельну ділянку площею 1138 кв. м. для  індивідуального садівництва  

по вул. Сонячна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05 – для індивідуального 

садівництва, кадастровий номер 6120410100:01:015:0327, землі 

сільськогосподарського призначення, із земель не наданих у власність чи 

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 8 8 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Шевчук  Світлані Іванівні, 

жительці м. Львів, вул. ________ земельної ділянки площею 1138 кв. м. для  

індивідуального садівництва  по вул. Л. Українки 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. Шевчук  Світлані Іванівні, жительці м. Львів, вул. ________ 

земельну ділянку площею 1138 кв. м. для  індивідуального садівництва  по вул. 

Сонячна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05 – для індивідуального садівництва, 

кадастровий номер 6120410100:04:015:0009, землі сільськогосподарського 

призначення, із земель не наданих у власність чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 8 8 7 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Ткачу Олександру 

Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 1160 

кв. м. для  індивідуального садівництва  по вул. Тернопільська 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. Ткачу Олександру Олександровичу, жителю м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 1160 кв. м. для  індивідуального 

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

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100:04:014:0004, землі 

сільськогосподарського призначення, із земель не наданих у власність чи 

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 8 8 8 _ Відмовити гр. Сороці Галині Михайлівні, жительці с. ________ Бережанського району у 

затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,10 га для ведення садівництва в урочищі «Сонячна», так як справа по даному 

урочищі знаходиться на розгляді в суді. 

2 0 2 0 _ 8 8 9 _ Надати гр. Табалу Олегу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 36 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №7 по вул. Лесі 

Українки, 16«г» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2021 року.  

2 0 2 0 _ 8 9 0 _ Надати гр. Дмитришину Андрію Миколайовичу, 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 26 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №9 по вул. Хатки, 120«в» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2021 року.  

2 0 2 0 _ 8 9 1 _ Надати гр. Ясінському Ярославу 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 596 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Мечнікова, 42 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.  

2 0 2 0 _ 8 9 2 _ Надати гр. Харишину Володимиру Михайловичу, 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 1545 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 9 3 _ Надати гр. Люшняк Марії Степанівні, жительці с. Рай, вул. ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 



 

 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1248 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 9 4 _ Продовжити терміном до 01.02.2021 року термін дії п. 14 рішення сесії міської ради № 1464 

від 26.09.2019 року щодо надання гр. Бартошко Ірині Євгенівні, 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 1935 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Лісники. 

2 0 2 0 _ 8 9 5 _ Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1537 від 05.12.2019 року п. 16 скасувати та 

викласти в такій редакції: 

«16. Надати ТОВ «Захід Авто Центр» дозвіл на поділ орендованої земельної ділянки, 

загальною площею 0,1560 га, за кадастровим номером 6120410100:04:005:0209 з 

метою формування п’ятьох нових земельних ділянок, а саме: площею 0,1320 га, 

площею 0,0072 га, площею 0,0048 га, площею 0,0048 га, площею 0,0072 га по вул. 

Івана Франка, 2 в м. Бережани.» 

2 0 2 0 _ 8 9 6 _ Надати гр. Харишину Володимиру Михайловичу, жителю с. ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

по вул. Шевченка, 8 в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.  

2 0 2 0 _ 8 9 7 _ Надати гр. Здирко Петру 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 площею 

98 кв. м. для обслуговування нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 55«в»/1 в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.  

2 0 2 0 _ 8 9 8 _ Надати гр. Скрипнику Ігорю 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 501 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року. 

2 0 2 0 _ 8 9 9 _ Надати гр. Скрипнику Ігорю 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 2000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року. 

2 0 2 0 _ 9 0 0 _ Надати гр. Скрипнику Ігорю 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 3000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року. 

2 0 2 0 _ 9 0 1 _ Надати гр. Фурдига Ірині Едуардівні, 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 36 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 24 по вул. Січових Стрільців, 67«б» в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.  

2 0 2 0 _ 9 0 2 _ Надати гр. Скрипнику Ігорю Івановичу, м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 кв. м. для 



 

 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

по вул. Шевченка, 21 в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.  

2 0 2 0 _ 9 0 3 _ Надати гр. Бялогурському Петру Здіславовичу та гр. Бялогурському Сергію Здіславовичу 

жителям м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Червона, 

12 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.  

2 0 2 0 _ 9 0 4 _ Надати гр. Бялогурському Петру Здіславовичу 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 139 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Червона ( біля присадибної 

ділянки) в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.  

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 632 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:007:0457 гр. Савка 

Олександрі Михайлівні по вул. Коперніка, 18 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Савка Олександрі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 632 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Коперніка, 18 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Савка Олександрі Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 9 0 6 _ 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 6120410100:04:019:0216 гр. Пашковській 

Марії Петрівні по вул. Крушельницької, 2 в м. Бережани. 

1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

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

площею 0,0364 га 

2. Передати гр. Пашковській Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Крушельницької, 2 в м. Бережани. 

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. Пашковській Марії Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 836 кв. м. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:019:0215 гр. Пашковській Марії Петрівні по вул. Крушельницької в м. 

Бережани. 



 

 

1. Передати гр. Пашковській Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 836 кв. м. для індивідуального 

садівництва вул. Крушельницької в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Пашковській Марії Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1026 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000:02:003:0075 гр. Рубінович Ганні Іванівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Рубінович Ганні Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1026 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Рубінович Ганні Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 585 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:019:0005 гр. Ленартович 

Оксані Йосипівні та гр. Ільків Ганні Володимирівні по вул. Кривоноса,9 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Ленартович Оксані Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

та гр. Ільків Ганні Володимирівні, жительці с. ________ безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 585 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Кривоноса, 9 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Ленартович Оксані Йосипівні та гр. Ільків Ганні Володимирівні виконувати 

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

кодексу України. 

2 0 2 0 _ 9 1 0 _ Припинити гр. Васьківу Любомиру Михайловичу право оренди земельної ділянки площею 

33 кв. м наданої для обслуговування автогаражу №4 по вул. Лесі Українки, 16«г» у 

зв’язку з відчуженням об’єкта нерухомості. 

1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 9 1 1 _ Надати гр. Цяпуті Оксані Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100:04:017:0218 площею 33 

кв. м. для будівництва та обслуговування придбаного автогаражу №4 по вул. Лесі 

Українки, 16«г» в м. Бережани. 

1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2. Гр. Цяпуті Оксані Йосипівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

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

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2355 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:002:0485 гр. Люшняк 

Марії Михайлівні по вул. Мічуріна, 79«а» в с. Лісники. 

1. Передати гр. Люшняк Марії Михайлівні, жительці с. ________ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2355 кв. м. для будівництва та обслуговування 



 

 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Мічуріна, 79«а»  в с. 

Лісники. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Люшняк Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 9 1 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 66 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автораражу за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100:04:020:0536 гр. Шваглі Андрію Івановичу по вул. Депутатська, 5«г» в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Шваглі Андрію Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 66 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу  по вул. Депутатська, 5«г» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Шваглі Андрію Івановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу  

2 0 2 0 _ 9 1 4 _ Затвердження акту постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди 

землі та природокористування від 10.09.2020 року Про погодження меж земельної 

ділянки Байка Богдана Олеговича по вул. Манастирського, 29 в м. Бережани. 

2 0 2 0 _ 9 1 5 _ Припинити  гр. Куш – Брик Любові Максимівні право оренди земельної ділянки площею 

600 кв. м наданої  для ведення індивідуального садівництва в садівницькому товаристві 

«Будівельник», № 55 в с. Лісники у зв’язку з відчуженням об’єкта нерухомості. 

1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 9 1 6 _ Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради №1686 від 14.05.2020року , а саме 

пункт 2 виключити. 

2 0 2 0 _ 9 1 7 _ Продовжити терміном до 01.10.2025 року гр. Кивуху Андрію Львовичу, жителю м. 

Бережани вул. ________ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки 

площею 12,00 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення по пл. Ринок, 35/1 в 

м. Бережани. 

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

ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору  сервітутного 

користування до 20.10.2020 року. 

2 0 2 0 _ 9 1 8 _ Припинити гр. Климко Петру Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. ________ право 

користування земельною ділянкою площею 910 кв м наданою для ведення городництва  

по вул. Золочівська в м. Бережани ( біля присадибної ділянки), у зв’язку з добровільною 

відмовою (заява № К-623 від 28.09.2020 року). 

2. Земельну ділянку, на яку припинено право користування, перевести до земель не 

наданих у власність чи користування. 

3. Земельному відділу міської ради внести відповідні записи в земельно-облікову 

документацію. 

2 0 2 0 _ 9 1 9 _ Лист Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області 18-19-0.51-4895/2-

20 від 26.08.2020 року прийняти до відома. 

1. Відмовити у наданні погодження щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою для передачі у власність гр. Середі Юрію Любомировичу, жителю смт. 

Красне, вул. ________ Буського району Львівської області земельної ділянки площею 

2,00 га для ведення ведення особистого селянського в с. Посухів, так як на дану земельну 

ділянку прийнято відповідне рішення. 



 

 

2 0 2 0 _ 9 2 0 _ Затвердити наступні зміни в рішенні сесії Бережанської міської ради від 26.12.2018 р. 

№1198 «Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 

роки», а саме: 

- в п.VІ.9 «Встановити стипендії та винагороди провідним спортсменам, 

спортсменам-членам, кандидатам і резерву збірних команд області і України та їх 

тренерам» в стовпці «2020» замінити цифру «15,0» на «20,0». 

2 0 2 0 _ 9 2 1 _ Внести зміни в орієнтовні обсяги фінансування «Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Бережани на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 

сесії Бережанської міської ради №1365 від 24.01.2019 року із змінами №1440 від 

29.08.2019 року, а саме: в п.11 та п.14 графа 7 «Джерело фінансування» доповнити 

«міський бюджет» збільшення обсягів фінансування програми в 2020 році на 500 

(п’ятсот ) тисяч гривень додатково. 

1. Фінансово-економічному відділу Бережанської міської ради передбачити кошти на 

витрати, пов’язані з реалізацією Програми. 

2 0 2 0 _ 9 2 2 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва капітального 

ремонту свердловини по вул. Рогатинська, 101«А» в м. Бережани Тернопільської області 

загальною кошторисною вартістю 49,837 тис. грн. (сорок дев’ять тисяч вісімсот тридцять 

сім гривень). 

2 0 2 0 _ 9 2 3 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва відновлення 

енергопостачання – капітального ремонту свердловини по вул. Рогатинській, 101«А» в 

м. Бережани Тернопільської  області загальною кошторисною вартістю 49,684 тис. грн. 

(сорок дев’ять тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні). 

2 0 2 0 _ 9 2 4 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва капітального 

ремонту водопроводу по вул. Миру в м. Бережани загальною кошторисною вартістю 

49,968 тис. грн. (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят вісім гривень). 

2 0 2 0 _ 9 2 5 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва №199 

«Поточний ремонт тротуарів на вул. Садова в м. Бережани загальною кошторисною 

вартістю 199,524 тис. грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири гривні). 

2 0 2 0 _ 9 2 6 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва поточного 

ремонту вулиці Депутатська в м. Бережани загальною кошторисною вартістю 198,596 

тис. грн. (сто дев’яносто вісім тисяч п’ятсот дев’яносто шість гривні). 

2 0 2 0 _ 9 2 7 _ Прийняти у комунальну власність Бережанської міської територіальної громади 

нерухомого майна із переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського 

району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку 1. 

1. Прийняти у спільну часткову  комунальну власність Бережанської міської територіальної 

громади, Нараївської об’єднаної територіальної громади, Саранчуківської об’єднаної 

територіальної громади нерухомого майна із переліку об’єктів спільної комунальної 

власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, з встановленим 

порядком користування згідно додатку 2. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Володимира 

Музичку. 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 



 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність  Бережанської міської 

територіальної громади 

№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна Площа 

об’єкту  

  

Місце знаходження Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Примітка 

1. Нежитлова будівля, поліклініка, медичне 

обладнання та інше майно 

3049,3 

кв.м.  

вул. С. Бандери, 21  

м. Бережани 

 Реєстраційний номер майна 

22983416 

2. Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги 

0,2156 га вул. С. Бандери, 21  

м. Бережани 

6120410100:04:005:0432 

  

Реєстраційний номер  майна 

151002061204 

3.  Комплекс нежитлових будівель, обладнання 

та майно: 

-хірургічний корпус (А-2), площа 2189,2 

кв.м.,  

-терапевтичний корпус з галереєю, Б-4, 

площа 2715,8 кв.м.; 

- склад, В, площа 105,8 кв.м.; 

- швидка допомога,  Г-2, площа 680,1 кв.м.; 

 - Дизельна, Д,  площею 94,9 кв.м.,  

- інфекційний відділ, Е,  168,4 кв.м.; 

-  майстерня, И,  площею 29,8 кв.м.; 

- котельня, К,  площею 170, 5 кв.м., 

- автогараж для вантажних автомобілів, М,  

площею 99,4 кв.м., 

- дизельна: 

- будинок для трансформаторної підстанції;  

- Будинок дитячої  лікарні ; 

- склад продуктів і матеріалів, майно; 

-Медичне обладнання водогрязелікарні  

6253, 9 

кв.м. 

вул. Б. Хмельницького, 

52 м. Бережани 

  Реєстраційний номер майна 

26690161204 



 

 

4. Земельна ділянка для  будівництва та 

обслуговування закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги 

0,1556 га Вул. Хмельницького,52 

м. Бережани 

6120410100:04:006:0223 Реєстраційний номер  майна 

151324861204 

Право постійного користування 

: Комунальне некомерційне  

підприємство «Бережанська 

центральна районна лікарня» 

5. Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги 

1,4094 га Вул. Хмельницького, 

52 м. Бережани 

6120410100:04:006:0222 

 

Реєстраційний номер майна 

148139161204 

Право постійного користування 

: Комунальне некомерційне  

підприємство «Бережанська 

центральна районна лікарня» 

6.  Будинок культури, майно та обладнання 1236,8 

кв.м. 

вул. Міцкевича, 4 м. 

Бережани 

-  Реєстраційний номер майна 

969173261105 

7.  Майно та обладнання Бережанського  

краєзнавчого музею 

- пл. Ринок, 1 

 м. Бережани 

- - 

8. Адмінбудинок  

А- I 

А-2 

742,9 кв.м.  вул. Шевченка, 13 «А» 

 м. Бережани 

- Реєстраційний номер майна 

805342661204 

Право оперативного управління 

: Бережанське об’єднане 

управління пенсійного фонду 

України в  Тернопільській 

області  

9. Комплекс , нежитлові будинки: 

Будинок райкіновідеомережі, А-2, 

площею 876,1 кв.м. 

 

1048, 3 

кв.м. 

 

вул. І. Франка, 2 м. 

Бережани 

- Реєстраційний номер майна 

960053961105 

 

Гараж «Д» 37,4 кв.м. 

Гараж «Е» 35,7 кв.м. 

Гараж «Є» 34,1 кв.м. 

Гараж «Ж» 32,7 кв.м.; 

Гараж «З» 32,3 кв.м. 



 

 

Майно та обладнання  

10 Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

культурно- просвітницького 

обслуговування 

0,172 га вул. І.Франка, 2 м. 

Бережани 

6120410100:04:011:0348 Реєстраційний номер майна 

759115961204 

Право постійного користування 

КП «Майновик» Бережанської 

районної ради 

11.  Нежитлове приміщення  - вул. Шевченка, 13 м. 

Бережани 

- Використовується відділом 

агропромислового розвитку 

Бережанської РДА 

12.  Нежитлове приміщення, гараж  91,5 кв.м. вул. Б. Хмельницького, 

2 «Д» м. Бережани 

- Реєстраційний номер майна – 

21917066 

13. Гаражі (5 шт.)  вул. Шевченка м. 

Бережани 

- - 

14. Комплекс, нежитлові будівлі 290,7 кв.м. вул. Шевченка, 14  

м. Бережани 

- Реєстраційний номер майна 

8025171 

15 Земельна ділянка для  будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги 

0,0432 га вул. Шевченка, 14 м. 

Бережани 

6120410100:04:010:0197 Реєстраційний номер майна 

150032761204 

16 Гаражі  

1-1 – гараж, площею 18,6 кв.м.; 

1-2  – гараж , площею 18,5 кв.м.; 

1-3 - гараж, площею 18,9 кв.м.; 

1-4 - гараж , площею 18,5 кв.м. 

74,5 кв.м.  вул. Руська, 10 

 м. Бережани 

- Реєстраційний номер майна 

1236212161105 

Відділ освіти Бережанської 

районної державної 

адміністрації. 

Секретар міської ради            Петро ГОНЧАР 

 

Додаток №2  

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність  Саранчуківської об’єднаної 

територіальної громади  

№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна площа Місце знаходження Умовний 

розподіл 

Суб’єкт права 



 

 

2. Нежитлове приміщення , гараж - Вул. Шевченка,  м. 

Бережани 

4 шт. Саранчуківська  

об’єднана 

територіальна громада  

Секретар міської ради            Петро ГОНЧАР 

 

Додаток №3  

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність  Нараївської об’єднаної 

територіальної громади 

№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна площа Місце 

знаходження 

Умовний розподіл Суб’єкт права 

2. Нежитлове приміщення, гараж - Вул. Шевченка,  

м. Бережани 

4 шт. Нараївська об’єднана 

територіальна громада  

Секретар міської ради           Петро ГОНЧАР 

Додаток №4  

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у спільну сумісну комунальну власність  Бережанської 

міської територіальної громади, Саранчуківської об’єднаної територіальної громади та Нараївської об’єднаної територіальної 

громади з встановленим розподілом користування 

№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна площа Місце 

знаходження 

Умовний розподіл Суб’єкт права 

1. Нежитлова будівля, адмінбудинок 

(реєстраційний номер майна 

952583961105) 

3403,2 

кв.м. 

Вул. Шевченка, 

15 м. Бережани 

I – поверх; 

IV- поверх; 

Зал засідань 

Підвал 

Бережанська міська територіальна 

громада 

  

II поверх  

 

Саранчуківська  об’єднана територіальна 

громада 

III поверх Нараївська об’єднана територіальна 

громада 

 

Секретар міської ради            Петро ГОНЧАР  



 

 

2 0 2 0 _ 9 2 8 _ Продовжити договір оренди гідротехнічної споруди  від 28.09.2015 року терміном на 2 роки 

11 місяців з 10 жовтня 2020 року по 10 вересня 2023 року. 

2. Для розрахунку розміру орендної плати  за оренду комунального майна зазначеного в 

пункті 1 даного рішення використати Методику розрахунку і порядок використання 

плати за оренду майна власності Бережанської міської територіальної громади, 

затверджену рішенням сесії міської ради №1131 від 29.11.2018 року та наданий 

орендарем звіт про оцінку майна  та її рецензії. 

3. Доручити юридичному відділу міської ради  підготувати договір оренди та оприлюднити 

його на сайті Бережанської міської ради. 

2 0 2 0 _ 9 2 9 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 8,1738 га, за 

кадастровим номером 6120410100:04:002:0109 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. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 8,1738 га, за кадастровим 

номером 6120410100:04:002:0109 із «землі для ведення городництва код – 01.07. 

«встановивши цільове призначення – «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва – КВЦПЗ 01.01», вид використання земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

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

грошової оцінки земельної ділянки, (62297,73 грн.) що становить 7475,73 грн. (сім 

тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень). 

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

за користування земельною ділянкою. 

1.5. Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 5 роки. 

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

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів (аукціону). 

2 0 2 0 _ 9 3 0 _ Надати гр. Юхновичу Володимиру Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. __________  

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

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

господарських будівель та споруд  по вул. Рогатинська в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 року. 

2 0 2 0 _ 9 3 1 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Бортнику  Миколі 

Павловичу,  жителю м. Бережани, вул. __________ земельної ділянки площею 600 кв. м. 

для  індивідуального садівництва  по вул. Крушельницької 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. Бортнику  Миколі Павловичу,  жителю м. Бережани, вул. 

__________  земельну ділянку площею 600 кв. м. для  індивідуального садівництва  

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

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100:04:019:0007, землі 

сільськогосподарського призначення, із земель не наданих у власність чи 

користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 9 3 2 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Музичці Іванні Євгенівні,  

жительці м. Бережани, __________ земельної ділянки площею 600 кв. м. для  



 

 

індивідуального садівництва  по вул. Сонячна 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. Музичці Іванні Євгенівні, жительці м. Бережани, __________ 

земельну ділянку площею 910 кв. м. для  індивідуального садівництва по вул. 

Сонячна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05 – для індивідуального садівництва, 

кадастровий номер 6120410100:01:004:0004, землі сільськогосподарського 

призначення, із земель не наданих у власність чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 9 3 3 _ 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 6120410100:04:017:0463 гр. Серняку 

Борису Йосиповичу по вул. Адамівська, 6 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Серняку Борису Йосиповичу , 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.Адамівська,6 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Серняку Борису Йосиповичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 9 3 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 246 кв. м. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:04:017:0464 гр. Серняку Борису Йосиповичу по вул. Адамівська в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Серняку Борису Йосиповичу , жителю м. Бережани, вул. __________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 246 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Адамівська в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Серняку Борису Йосиповичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 9 3 5 _ Надати гр. Савичу Ігорю Романовичу, 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. Адамівська, 8 в м. 

Бережани, за кадастровим номером 6120410100 04 017 0420. 

1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2. Гр. Савичу Ігорю Романовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 9 3 6 - 9 5 4 _ Надати терміном до 01.10.2021 року громадянам (згідно додатку) земельні ділянки 

для ведення городництва на території Бережанської міської ради. 

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

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

земельної ділянки. 

2. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського голови 

Адамовичу П.П.  

Додаток  



 

 

до рішення сесії міської ради  

Урочище «Мікрон» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Фецак Галина Остапівна  0,1000 

2 Ткач Олександра Олександрівна  0,1000 

3 Круглій Ігор Богданович  0,1200 

По вул. Золочівська 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Кондратенко Ольга Петрівна  0,0580 

По вул. Депутатська 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Слюсарчук Ганна Василівна  0,0262 

2 Макар Андрій Васильович  0,0360 

По вул. Шевченка 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Гарапюк Марія Антонівна  0,0161 

2 Александрович Ольга 

Володимирівна 

 0,1080 

В урочищі « Біля цвинтаря» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Миколишин Олександра Василівна 
 

0,0250 

По вул. Січових Стрільців 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Тронка Михайло Васильович 
 

0,0450 

По вул. Зоряна 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Гайдукевич Світлана Василівна 
 

0,0650 

По вул. Рогатинська 



 

 

№ 

п/п 
Прізвище,імя по -батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

( га) 

1. Вархоляк Галина Любомирівна  0,2316 

По вул. Тернопільська 

№ 

п/п 
Прізвище,імя по -батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

( га) 

1. Бурда Лідія Корнелівна  0,2000 

По вул. Нечуя-Левицького 

№ 

п/п 
Прізвище,імя по -батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

( га) 

1. Громосяк Орест Антонович  0,0700 

2 Гурко Ніна Федорівна  0,0230 

Урочище «Бабина Гора» 

№ 

п/п 
Прізвище,імя по -батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

( га) 

1  Федів Ігор Орестович  0,1000 

В урочищі « Біля картоплесховища» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Чорноус Надія Григорівна 
 

0,1000 

В урочищі « За колією» по вул. Лесі Українки 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Засєдко Іван Андрійович 
 

0,0900 

По вул. Хатки 

№ 

п/п 
Прізвище,імя по -батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

( га) 

1 Лемик Оксана Ігорівна 
 

0,0600 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Петра Адамовича. 

2 0 2 0 _ 9 5 5 _ Внести зміни в комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2016-2020 роки, а саме пункт 6 «Перелік завдань і заходів 

комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 

«Турбота» на 2016-2020 роки» скасувати та викласти в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови Марії Бойко. 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА  



 

 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради від 08.10.2020 року № 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної  комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених  

верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува 

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: Очікуваний результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаці

йно-

координац

ійна 

діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити відзначення в місті  

Міжнародного дня “Біла тростина”, 

Міжнародного дня інвалідів, 

Міжнародного дня людей похилого віку 

15 

жовтня 

та 3 

грудня 

щороку 

Управління  

соціального 

захисту 

населення 

Міський 

бюджет 
1,5 1,5 2,5 2,5 3 

Привернути увагу 

суспільства до 

розв’язання проблем 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

Надати матеріальну та 

інші види соціальної 

допомоги інвалідам та 

малозабезпеченим 

особам 

Забезпечення, а при потребі  вибір,  

земельних ділянок та їх резервування 

під будівництво соціального житла 

2016-

2020 

роки 

Відділ 

містобудування, 

архітектури  та 

житлово-

комунального 

господарства 

міської ради 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Поліпшення житлових 

умов багатодітних 

сімей, інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснювати бронювання робочих 

місць на підприємствах, установах та в 

організаціях міста для 

працевлаштування соціально 

незахищеної  категорії  населення 

2020-

2016 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Забезпечення зайнятості 

соціально незахищеної 

категорії населення 

Вжити заходів щодо сприяння 

працевлаштуванню інвалідів та інших 

осіб, які потребують соціального 

захисту і нездатні конкурувати на 

ринку праці 

2016-

2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Забезпечення зайнятості 

соціально незахищеної 

категорії населення 

Залучати безробітних із соціально 

незахищених верств населення до 

участі у громадських роботах, в тому 

числі з наданням допомоги у побуті 

одиноким непрацездатним   

громадянам 

2016-

2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Забезпечення 

тимчасової зайнятості 

безробітних із найменш 

соціально незахищених 

верств населення 

Сприяти підвищенню конкурентно-

спроможності інвалідів шляхом 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення  кваліфікації за професіями 

(спеціальностями) відповідно до 

потреби ринку праці з урахуванням їх 

професійних знань, навичок, побажань 

та рекомендацій МСЕК 

2016-

2020 

роки 

Центр зайнятості 

населення 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Прискорення 

працевлаштування осіб 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

Всебічно сприяти діяльності 

громадських організацій інвалідів, 

розвиткові творчих об’єднань інвалідів, 

гуртків художньої самодіяльності. 

Постійно 

Відділи  освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради; 

відділ культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Створення умов для 

культурного дозвілля 

інвалідів і духовного 

виховання молоді 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити мистецько-творчі заходи з 

громадськими організаціями на 

підтримку інвалідів, дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського 

піклування,дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей 

2016-

2020 

роки 

відділ культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
10 11 12 13 14 

Сприяти у заохочені 

інвалідів, дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Забезпечити в усіх лікувальних 

закладах міста безкоштовне надання 

невідкладної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ, КЗ 

Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги. 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

верств населення 

безкоштовною 

невідкладною 

медичною допомогою 

Надавати малозабезпеченим сім’ям 

допомогу у лікуванні методом 

“стаціонар вдома”, “денний стаціонар 

сімейної амбулаторії ” 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ, КЗ 

Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

- - - - - 

Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

сімей медичною 

допомогою 

Забезпечити безоплатний і пільговий 

відпуск лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ, КЗ 

Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

Міський 

бюджет 
5 6 7 8 10 

Безкоштовне 

забезпечення ліками 

малозабезпечених 

верств населення 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити широке висвітлення 

питань у засобах масової інформації на 

тему “Особливості перебігу хвороб у 

осіб похилого віку ” 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

ЦРКЛ, КЗ 

Бережанський 

Центр Первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

Міський 

бюджет 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Раннє виявлення та 

профілактика 

хронічних захворювань 

у осіб похилого віку 

Сприяти ефективній роботі   

інвалідських організацій, благодійного 

фонду «КАРІТАС-БЕРЕЖАНИ» та 

Бережанської районної організації 

Товариства Червоного Хреста України, 

надавати їм фінансову підтримку з 

коштів міського бюджету для 

здійснення статутних завдань 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

міська рада,  

управління  

соціального 

захисту 

населення 

Бережанської 

РДА 

Міський 

бюджет 
4 65,2 309,6 309,6 309,6 

Поліпшення 

ефективності 

діяльності  

громадських 

організацій. 

 

Забезпечити надання одноразової 

нецільової грошової допомоги за 

заявами громадян та згідно з 

розпорядженнями міського голови 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

міська рада 

Міський 

бюджет 
135 140 145 150 155 

Покращення 

матеріального 

становища інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 

Відшкодування витрат за надані 

пільги 

з  телекомунікаційних послуг 

пільговим  категоріям населення 

 

2020 рік 
Бережанська 

міська рада 

Міський 

бюджет 
    70,0 

Підвищення рівня 

соціального захисту 

окремих категорій 

громадян шляхом 

надання пільг  



 

 

 

2. 

 

Матеріаль

но-

технічне 

забезпече

ння 

 

 

 

 

 

2.1 Забезпечити виконання в повному 

обсязі державної програми з підтримки 

малозабезпечених верств населення в 

рамках проекту Світового банку 

“Удосконалення надання соціальної 

допомоги”. З цією метою передбачити 

кошти управлінню соціального 

захисту населення на придбання 

паперу, розхідних та комплектуючих 

матеріалів (клавіатура, мишка, 

материнська плата, картридж, 

фотобарабан, оперативна пам'ять, блок 

живлення), для комп’ютерної техніки 

та друкуючих пристроїв та придбання і 

ремонту оргтехніки, придбання 

бланків особових рахунків 

одержувачів допомог та журналів 

реєстрації. 

2016-

2020 

роки 

Бережанська 

міська рада, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

Міський 

бюджет 
24 28 30 33 34 

Забезпечення 

стабільного і якісного 

обслуговування 

малозабезпечених 

верств населення 

 

 

 

            Секретар міської ради                                                        Петро ГОНЧАР 

  



 

 

2 0 2 0 _ 9 5 6 _ Встановити з 01 жовтня 2020 року іменні стипендії міського голови наступним 

обдарованим дітям міста Бережани: 

- Когут Тетяні Михайлівні, студентці Західноукраїнського Національного 

університету, вихованці Бережанської ДЮСШ, 7-ти разовій чемпіонці України з 

легкої атлетики в бігу на 2000 м з перешкодами, кандидату юнацької збірної 

України з легкої атлетики в розмірі 1000 грн.; 

- Ковальській Олександрі Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. __________, 

вихованці Бережанської ДЮСШ, переможцю та бронзовому призеру 

Всеукраїнських змагань «Пам’ять», переможцю та срібному призеру обласних 

змагань з веслування на байдарках і каное в розмірі 300 грн.; 

- Баковському Олександру Михайловичу, жителю с. __________, вихованцю 

Бережанської ДЮСШ, срібному та бронзовому призеру міжнародних змагань з 

настільного тенісу, срібному та бронзовому призеру обласних змагань з 

настільного тенісу в розмірі 300 грн.; 

- Герасимів Лідії Миронівні, жительці м. Бережани вул. __________, вихованці 

Центру дитячої та юнацької творчості, переможцю та призеру Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна», переможцю обласного 

етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу еколого-оздоровчої спрямованості «Метелики 

– німий шедевр природи» в розмірі 300 грн.; 

- Солярчик Діані Ігорівні, жительці м. Бережани вул. __________, учениці 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, переможцю ІІІ етапу Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка, призеру 

ІІI етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури в 

розмірі 300 грн.; 

- Семенів Оксані Володимирівні, жительці м. Бережани вул. __________, учениці 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, срібному призеру Чемпіонату Тернопільської 

області з футболу, призеру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, 

правознавства, історії в розмірі 300 грн.; 

- Кузишину Руслану Володимировичу, жителю м. Бережани вул. __________, учню 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, призеру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії,  переможцю та призеру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства, інформаційних технологій, історії, трудового навчання, 

фізики, образотворчого мистецтва в розмірі 300 грн.; 

- Лазару Юрію Ігоровичу, жителю м. Бережани вул. __________, учню Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2, члену обласного учнівського самоврядування «Авангард», 

міського учнівського самоврядування «Цвіт нації», учаснику Всеукраїнського 

форуму «Відповідальне лідерство – шлях до успіху», увійшов в п’ятірку лідерів у 

Всеукраїнському етапі конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування 

«Лідер 2019» в розмірі 300 грн.; 

- Нестеренку Миколаю Олексійовичу, жителю м. Бережани вул. __________, учню 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, призеру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики,  переможцю та призеру ІІ-го етапу (обласного) Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН з фізики в розмірі 

300 грн.; 

- Щудлак Юлії Василівні, жительці м. Бережани вул. __________, учениці 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, призеру ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з трудового навчання, лідеру міського учнівського самоврядування «Цвіт 

нації», переможцю Всеукраїнського інтелектуально-розважального конкурсу 

«Правничі ігри - 2019» в розмірі 300 грн.; 

- Бідолаху Максиму Дмитровичу, жителю м. Бережани вул. __________, учню 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, переможцю та призеру ІІ етапу Всеукраїнських 



 

 

учнівських олімпіад з біології, інформаційних технологій, англійської мови, історії, 

фізики, географії, математики в розмірі 300 грн.; 

- Галещуку Олександру Руслановичу, жителю м. Бережани вул. __________, учню 

Бережанської школи-гімназії ім.Б.Лепкого, призеру ІІІ-го  етапу Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови, призеру ІІ-го етапу (обласного) Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН з англійської мови і 

хімії, екології в розмірі 300 грн.; 

- Марущак Олені Миколаївні, жительці с. __________, учениці Бережанської школи-

гімназії ім.Б.Лепкого, призеру ІІІ-го  етапу Всеукраїнської олімпіади з української 

мови і літератури, правознавства, англійської мови в розмірі 300 грн. 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплачувати іменні стипендії: 

- Когут Т.М., Ковальській О.В., Баковському О.М. за рахунок асигнувань, 

передбачених по міській програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 26 грудня 

2018 року №1198,  

- Герасимів Л.М., Солярчик Д.І., Семенів О.В., Кузишину Р.В., Лазару Ю.І., 

Нестеренку М.О., Щудлак Ю.В., Бідолаху М.Д., Галещуку О.Р. і Марущак О.М. за 

рахунок асигнувань, передбачених по міській програмі «Молодь. Бережани» на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 24 

березня 2016 року №165. 

3. Фінансово-економічному відділу Бережанської міської ради перерахувати відповідні 

кошти відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

2 0 2 0 _ 9 5 7 _Надати терміном до 01.09.2021 року гр. Голяш Надії Любомирівні, жительці м. Бережани, 

вул. _______ в оренду земельну ділянку площею 24 кв. м для встановлення та 

обслуговування тимчасового металічного автогаражу по вул. Героїв Майдану в м. 

Бережани 

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

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

земельної ділянки  

2 0 2 0 _ 9 5 8 _Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Гунчаку Роману 

Зіновійовичу, жителю м. Бережани, вул. _______ земельної ділянки площею 24 для 

будівництва та обслуговування автогаражу №46 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

1.2. Надати у власність гр. Гунчаку Роману Зіновійовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 46 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0171, 

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

користування. 

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у  

2 0 2 0 _ 9 5 9 _Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 5000 

гривень гр. Чуловській Мар’яні Олегівні, жительці м. _______. 

2 0 2 0 _ 9 6 0 _Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 5000 

гривень гр. Чорній Олександрі Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. _______. 

2 0 2 0 _ 9 6 1 _Приватизувати об’єкт комунальної власності Бережанської міської територіальної громади 

шляхом викупу орендарем  через електронну торгову систему «Прозорро. Продажі», а 

саме: 

1.1. нежитлова будівля банно- прального комбінату та котельні, площею 1354,2 кв. м.  

по вул. Шевченка, 5 «А» в м. Бережани . 



 

 

2. Доручити органу приватизації  визначити вартість об’єкту комунальної власності для 

здійснення приватизації шляхом  викупу орендарем та розмістити відповідну 

інформацію про умови продажу об’єкту в електронній  торговій системі «Прозорро. 

Продажі» 

3. Створити аукціонну комісію для приватизації об’єкту зазначеного в п.1 даного рішення, 

в наступному складі: 

Голова комісії: Адамович П.П. – перший заступник міського голови, член виконавчого 

комітету міської ради; 

Заступник голови комісії: Тиманський О.С. – керуючий справами(секретар)виконавчого 

комітету міської ради; 

Секретар комісії: Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу міської ради; 

Члени комісії: 

Венчур О.Л. – радник міського голови, депутат міської ради,  голова постійної комісії з 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської 

діяльності та етики;  

Гунчак І.Р. – депутат міської ради, член постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва міської ради; 

Костецька Л.Я. –  начальник фінансово- економічного відділу міської ради. 

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

2 0 2 0 _ 9 6 2 _Звільнити ТДВ «Бережаниавтотранс» від орендної плати за земельні ділянки по вул. 

Тернопільська, 9 та Золочівська, 53 в м. Бережани за період з 01.08.2020 до 31.09.2020 

року. 

2 0 2 0 _ 9 6 3 _Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 1932,165 

тис. грн. за рахунок: 

- субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

1349,765 тис. грн. 

- освітньої субвенції 582,4 тис. грн. 

 

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

2002,165 тис. грн. за рахунок: 

       -  збільшення обсягу доходів загального фонду (субвенційні кошти) в сумі 1932,165 тис. 

грн., 

       - зміни джерел фінансування (зменшення профіциту загального фонду) в сумі 70,0 тис. 

грн.: 

 

2.

1. 

Бережанська міська рада 
 

 Збільшити асигнування на:   1419,765тис. грн. 

 з них на: 
 

 • поточні видатки 1419,765тис. грн. 

 КПКВ 0110191  «Проведення місцевих виборів» (субвенція на 

вибори) 

  1349,765 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» 

      50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113032  «Надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв`язку»  

      20,0 тис. грн. 



 

 

2.

2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
 

 Збільшити асигнування на:   582,4 тис. грн. 

 з них на:  

 • оплата праці    478,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» (освітня 

субвенція) 

     478,0 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату     104,4 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» (освітня 

субвенція) 

     104,4 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 
 

 Зменшити асигнування на:  124,7047тис.грн. 

 з них на: 
 

 • оплата праці    2,0943 тис. грн. 

 КПКВ 0113210  «Організація та проведення громадських робіт»      2,0943 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату    1,6104 тис. грн. 

 КПКВ 0113210  «Організація та проведення громадських робіт»      1,6104 тис. грн. 

 • поточні видатки  121,0 тис. грн. 

 КПКВ 0118700  «Резервний фонд»      121,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 109,7047тис. грн. 

 з них на: 
 

 • оплата праці    40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю»  

    40,0 тис. грн. 

 • поточні видатки   60,0 тис. грн. 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд»  

    60,0 тис. грн. 

 • поточні трансферти    9,7047 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»        

(районному бюджету згідно договору) 

  9,7047 тис. грн. 

3.

2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
 

 Зменшити асигнування на:    129,48 тис. грн. 



 

 

 з них на:  

 • комунальні послуги та енергоносії 17,6 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах»  

  11,6 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів 

освіти»  

  6,0 тис. грн. 

 • продукти харчування 70,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))»  

      70,0 тис. грн. 

 • поточні видатки  41,88 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» (субвенція на 

НУШ-передано до СФ) 

  36,8 тис. грн. 

 КПКВ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»        0,08 тис. грн. 

 КПКВ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту»  

      5,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:   107,68 тис. грн. 

 з них на:  

 • оплата праці    75,68 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

    75,68 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату     17,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

     17,0 тис. грн. 

 • поточні видатки     15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту»  

     15,0 тис. грн. 

4. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік 6,817 тис. грн. 

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

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

6,817 тис. грн. за рахунок: 

     -  вільного залишку спеціального фонду в сумі 6,817 грн. 

5.

1. 

Бережанська міська рада   

 Збільшити асигнування на:   6,817 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • поточні видатки   6,817 тис. грн. 

 КПКВ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів» (КП «Господар») 

      6,817 тис. грн. 

 



 

 

6. Зменшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 70,0 

тис. грн. за рахунок зміни джерел фінансування (зменшення дефіциту спеціального 

фонду): 

6.

1. 

Бережанська міська рада   

 Зменшити асигнування на:    70,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» 

      70,0 тис. грн. 

7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: 

7.

1. 

Бережанська міська рада 
 

 Зменшити асигнування на: 608,6 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки   608,6 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» 

      350,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів»         258,6 тис. грн. 

7.

2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
 

 Збільшити асигнування на:     659,088тис.грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки  659,088тис.грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))»  

    600,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» (субвенція на 

НУШ-передано із ЗФ) 

       36,8 тис. грн. 

 КПКВ 0615045 «Будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами  спорту»  

    22,288 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на:    13,688 тис. грн. 

 з них на: 
 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))»  

    13,688 тис. грн. 

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

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

від 20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади 

на 2020 рік»), згідно з додатком № 1.  

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

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

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

2020 рік»), згідно з додатком № 2. 



 

 

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

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

від 20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади 

на 2020 рік»),  згідно з додатком № 3. 

11. 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 33,2 тис. грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 33,2 тис. грн., в 

тому числі бюджет розвитку – 33,2 тис. грн. 

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

Бережанською міською радою та Бережанською районною радою  щодо передачі з 

бюджету Бережанської міської територіальної громади Бережанському районному 

бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно 

договору, що додається. 

2 0 2 0 _ 9 6 4 _Визначити площу навпроти адмінбудинку Бережанської районної ради по вул. Шевченка, 

15 в м. Бережани місцем спорудження меморіалу «Захисникам України». 

2 0 2 0 _ 9 6 5 _Пункт 2 рішення сесії міської ради №1608 від 30.01.2020 року – скасувати та викласти в 

наступній редакції: 

«2. Передати на баланс та в оперативне управління Комунального підприємства 

«СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради комплекс споруд  міського стадіону  

по вул. І. Франка, 8 в м. Бережани загальною вартістю 1873485,05 грн.  в 

наступному складі: 

- Адміністративний будинок(А), площею 311,6 кв.м. ; 

-  Лазня(Б),  площею 56,5 кв.м.; 

-  Каси(В),  площею 5,0 кв.м.; 

- Каси (Г), площею 5,0 кв.м.; 

- Туалети (Д) , площею  13,8 кв.м.; 

- Трибуни з  кладовками і санвузлом  (Е), площею 45,0 кв.м.; 

- Огорожа  металева(1); 

- Огорожа цегляна(2-4); 

- Замощення(I); 

- Бігова доріжка (II); 

- Ігрове поле зі штучним покриттям(III); 

- Опори освітлення (VI); 

- Опори освітлення (V); 

- Опори освітлення (VI); 

- Опори освітлення (VII); 

- Спортивний майданчик (VIII); 

- Трибуни (IX); 

- Футбольне поле (X); 

- Спортивний майданчик (XI); 

- Табло (XII).» 

2 0 2 0 _ 9 6 6 _Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 5000 

гривень гр. Лазурко Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _________. 

2 0 2 0 _ 9 6 7 _Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 5000 

гривень гр. Мойсенович Наталії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. _________. 

2 0 2 0 _ 9 6 8 _Надати терміном до 01.10.2021 року гр. Крегель Надії Василівні, жительці м. Бережани, вул. 

_________ в оренду земельну ділянку площею 1079 кв. м. для ведення городництва по 

вул. Рогатинська (біля присадибної ділянки) в м. Бережани. 



 

 

2. Відмовити гр. Білик Ірині Василівні, жительці м. Бережани, вул. _________ у наданні 

дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність  земельної 

ділянки для ведення садівництва, так як дана земельна ділянка перебуває у користуванні. 

2 0 2 0 _ 9 6 9 _Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які  фінансуватимуться за 

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

від 20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади 

на 2020 рік»),  згідно з додатком № 1. 

2 0 2 0 _ 9 7 0 _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). 

2 0 2 0 _ 9 7 1 _Ввійти в склад  засновників бюджетних організацій (установ, закладів):   

1.1. З моменту припинення повноважень Бережанської районної ради, згідно додатку 

№1 та додатку №3; 

1.2. З «___»________ 2020 р., згідно додатку №2. 

2. У зв’язку із зміною складу засновників,  змінити назви юридичних осіб зазначених в  

додатку №2  даного рішення, а саме: 

- Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги»  - на  Міське  комунальне некомерційне 

підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» ; 

- Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна 

районна лікарня» - на Міське комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна районна лікарня». 

3. Затвердити  статути бюджетних організацій(установ, закладів ) зазначених в пункті 3 

даного  рішення. 

4. Вважати працівників установ зазначених в  пункті 3 даного рішення  переведеними в  

перейменовані установи з  «___»___________ року. 

5. Доручити виконавчому комітету міської ради підготувати та подати на розгляд та 

затвердження сесії міської ради установчі документи та штатний розпис установ 

зазначених в додатку №1 та №3 

2 0 2 0 _ 9 7 2 _Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Ковальчуку Олександру 

Степановичу, жителю м. Бережани, вул. _________ земельної ділянки площею 900 кв. м. 

для індивідуального садівництва в с. Рай  із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

1.2. Надати у власність гр. Ковальчуку Олександру Степановичу, жителю м. Бережани, 

вул. _________ земельну ділянку площею 900 кв. м. для індивідуального 

садівництва в с. Рай (код по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, 

кадастровий номер 6120410100:03:002:0001, землі сільськогосподарського 

призначення), із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 9 7 3 _Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Гайовому Олегу 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. _________ земельної ділянки площею 1200 кв. 

м. для індивідуального садівництва по вул. Загороди в м. Бережани  із земель  не наданих 

у власність чи користування. 

2.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2.2. Надати у власність гр. Гайовому Олегу Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________ земельну ділянку площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва 



 

 

в с. Рай (код по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100:04:018:0003, землі сільськогосподарського призначення), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

2.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 9 7 4 _Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Яцишин Руслані Василівні, 

жительці с. Лісники, вул. _________ земельної ділянки площею 200 кв. м. для 

індивідуального садівництві по вул. Лепких в м. Бережани із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

3.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

3.2. Надати у власність гр. Яцишин Руслані Василівні, жительці с. Лісники, вул. 

_________ земельну ділянку площею 200 кв. м. для індивідуального садівництва по 

вул. Лепких в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального 

садівництва, кадастровий номер 6120410100:04:005:0012, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель не наданих у власність чи 

користування. 

3.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 9 7 5 _Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Репеті Марії Федорівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________ земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 

індивідуального садівництві по вул. Сонячна в м. Бережани із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

4.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

4.2. Надати у власність гр. Репеті Марії Федорівні, жительці м. Бережани, вул. 

_________ земельну ділянку площею1000 кв. м. для індивідуального садівництва 

по вул. Сонячна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального 

садівництва, кадастровий номер 6120410100:01:004:0003, землі 

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

користування. 

4.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 

 


