
333.1. Вважати договір з надання послуг від 30.07.2006 року №Т – 202/06 на 

розміщення базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою м. Бережани 

вул. І. Франка, 8 - продовженим за згодою сторін до укладення договору 

оренди частини споруд міського стадіону.  

333.2. Вважати договір з надання послуг від 01.04.2010 року № 31787 на 

розміщення базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою м. Бережани по 

пл.. Ринок, 15 – продовженим за згодою сторін до укладення договору 

оренди частини даху. 

Дане рішення довести до відома ТзОВ «МС – ЗВ'ЯЗОК» 

334. Створити комісію для вивчення та вирішення питання щодо розгляду 

звернення громадської організації «Спілка підприємців ринків 

Бережанського району» з числа депутатів та працівників апарату міської 

ради, представників громадськості міста в кількості 16 чол., 

персонально: 

1. Адамович П.П. – перший заступник міського голови; 

2. Базилевич Г.Р. – головний бухгалтер ринку Бережанського РайСТ. 

3. Бідула О.М. – в.о. начальника Держгеокадастру у Бережанському 

районі; 

4. Величко С.М. – депутат міської ради; 

5. Вітковська О.Я. – головний спеціаліст юридичного відділу міської 

ради; 

6. Гриник Я.Т. – Головний бухгалтер Бережанського РайСТ; 

7. Гунчак І.Р. – депутат міської ради; 

8. Калакура Т.М. – Начальник Бережанського РВ УДНС України у 

Тернопільській області; 

9. Костів Я.І. – депутат міської ради; 

10. Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ; 

11. Мартинюк О.О. – начальник земельного відділу міської ради; 

12. Патіота С.В. – представник громадської організації «Спілка 

підприємців ринків Бережанського району»; 

13. Романишин Б.Є. – депутат міської ради; 

14. Сендецький О.Є. – представник громадської організації «Спілка 

підприємців ринків Бережанського району»; 

15. Терлюк О.Я. - адвокат – представник громадської організації 

«Спілка підприємців ринків Бережанського району»; 

16. Халупник З.О. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради; 

 

335-338. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.05.2016 року 

до 01.07.2016 року: 

335. гр. _______________________, жителя с.Августівка Козівського району, 

за відвідування його дочки _______________________, 19.05.2012 року 

народження та його сина _______________________, 02.08.2013 року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко»; 



336. гр. _______________________, жителя м.Бережани, вул.Золочівська, ___, 

за відвідування його сина _______________________, 12.10.2011 року 

народження дошкільного навчального закладу «Ромашка»; 

337. гр. _______________________, жительку м.Бережани, вул. Кобилянська, 

____, за відвідування її сина _______________________, 09.04.2010 року 

народження дошкільного навчального закладу «Ромашка»; 

338. гр. _______________________, жительку м.Бережани, вул. Золочівська, 

___, за відвідування її сина _______________________, 04.09.2012 року 

народження дошкільного навчального закладу «Золотий ключик». 

 

339.  Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік 

16,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду 

станом на 01 січня 2016 року. 

Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в 

сумі 16,0 тис. грн.       

2.1. За функціональною класифікацією видатків:    

 Соціальний захист та соціальне забезпечення 11,0 тис.грн. 

 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

5,0 тис. грн.  

2.2. За  головними розпорядниками коштів:  

2.2.1. Бережанська міська рада   16,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 5,0 тис. грн. 

 КФК 210107 „ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення ” 

5,0 тис. грн. 

  поточні трансферти 11,0 тис. грн. 

 КФК 091209 „ Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 

і ветеранів ” 

11,0 тис. грн. 

 

 

          

 

Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної  

та економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету 

на 2016 рік  за головними розпорядниками коштів: 

 



3.1. Бережанська міська рада  

3.1.1.  Збільшити асигнування  99,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти    99,0 тис. грн. 

 КФК  100203 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 99,0 тис. грн. 

3.1.2.  Зменшити асигнування  13,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 13,0 тис. грн. 

 КФК 130102 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань ” 13,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 в тому числі:  

3.2.1.  Збільшити асигнування  511,0 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна плата 244,3 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

244,3 тис.грн. 

  нарахування на заробітну плату 53,7 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

53,7 тис.грн. 

  поточні видатки 213,0 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

200,0 тис.грн. 

 КФК 130107 „Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких  спортивних  шкіл  ” 

13,0 тис. грн. 

3.2.2.  Зменшити асигнування  298,0 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна плата 244,3 тис.грн. 

 КФК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ” 244,3 тис.грн. 

  нарахування на заробітну плату 53,7 тис.грн. 

 КФК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ” 53,7 тис.грн. 

3.3.    Фінансове управління Бережанської міської ради  

3.3.1.  Збільшити асигнування  12856,2 тис. грн. 



 з них на:  

  поточні трансферти 12856,2 тис. грн. 

 КФК 250339 “Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам” 

12856,2 тис. грн. 

 

3.3.2. 

  

Зменшити асигнування  

 

12856,2 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти 12856,2 тис. грн. 

 КФК 250380 “Інша субвенція” 12856,2 тис. грн. 

 

Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної  

та економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського 

бюджету на 2016 рік  за головними розпорядниками коштів: 

4.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

4.1.1.  Збільшити асигнування  8,27 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 8,27 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

8,27 тис. грн. 

4.1.2. Зменшити асигнування 307,27 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 307,27 тис. грн. 

 КФК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ”  307,27 тис. грн. 

 

Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення 

міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), 

згідно з додатком № 1. 

 

Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток 



№ 7 до рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет 

на 2016 рік ”), згідно з додатком № 2. 

 

Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток 

№ 5 до рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет 

на 2016 рік ”), згідно з додатком № 3. 

 

Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2016 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 307,27 тис. 

грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 307,27 тис. грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 307,27 тис. грн.. 

 

 

     

Додаток № 1 

до  рішення  міської  ради від       квітня  

2016 р. №___ 

"Про  внесення змін до міського бюджету  

на 2016  рік" 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку
1
 

Код 

програ

мної 

класи

фікації 

видатк

ів та 

кредит

ування 

місцев

ого 

бюдже

ту
2
 

Код 

тим

часо

вої 

кла

сифі

каці

ї 

вид

аткі

в та 

кре

дит

ува

ння 

місц

евог

о 

бюд

Код 

функці

ональ

ної 

класи

фікації 

видатк

ів та 

кредит

уванн

я 

бюдже

ту 

Найменув

ання 

згідно з 

типовою 

відомчою/

типовою 

програмно

ю
3
/тимчас

овою 

класифіка

цією 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Назва 

об’єктів 

відповідно  

до 

проектно- 

кошторис

ної 

документа

ції тощо 

Загал

ьний 

обсяг 

фінан

суван

ня 

будів

ницт

ва  

Відсот

ок 

завер

шенос

ті  

будівн

ицтва 

об'єкті

в на 

майбу

тні 

роки  

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні 

роки  

Разом 

видатків 

на 

поточний 

рік  



жет

у 

  10   

Відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

Бережансь

кої міської 

ради   
-299 

000,0     -299 000,0 

    

70201 

Загальноос

вітні 

школи (в 

т.ч. школа-

дитячий 

садок, 

інтернат 

при школі), 

спеціалізов

ані школи 

ліцеї, 

гімназії, 

колегіуми 

 Придбання 

компютера 

8 

270,0

0     8 270,00 

    

70101 

Дошкільні 

заклади 

освіти 

Капітальни

й ремонт 

(санація) 

будівлі 

навчальног

о закладу 

"Золотий 

ключик" 

м.Бережан

и , вул. 

Січових 

Стрільців 

-307 

270,0

0     -307 270,00 

    

  

Всього   

-299 

000,0

0     -299 000,00 

 
 

        



     

Додаток № 2 

до рішення Бережанської 

міської ради 

"Про внесення змін до 

міського бюджету  на 2016 

рік" від      квітня 2016р. № 
        Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

міського бюджету  у 2016 році
1
 

                

  

 ( грн.) 
        

Код 

програм

ної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у
2
 

Код 

тимчасо

вої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцево

го 

бюджет

у 

Код 

функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету 

Наймену

вання 

згідно з 

типовою 

відомчою

/типовою 

програмн

ою
3
/тимч

асовою 

класифік

ацією 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету 

Найменува

ння 

місцевої 

(регіональн

ої) 

програми 

Загальн

ий фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Разом 

загальни

й та 

спеціаль

ний 

фонди 

        

  

01   

Бережанс

ька 

міська 

рада 

  -2 000,0   -2 000,0 

        

  

  130102 

Проведен

ня 

навчально

-

тренуваль

них 

зборів і 

змагань 

Міська 

програма 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту на 

2016-2020 

роки 

-13 

000,0 

  -13 000,0 

        

    091209 

Фінансов

а 

підтримка 

громадськ

их 

організаці

й 

інвалідів і 

ветеранів 

 Міська 

комплексна 

програма 

"Ветеран" на 

2016-2020 

роки 

11 000,0   11 000,0 

        



  10   

Відділ 

освіти, 

молоді і 

спорту 

Бережанс

ької 

міської 

ради 

  13 000,0   13 000,0 

        

    130107 

Утриманн

я та 

навчально

-

тренуваль

на робота 

дитячо-

юнацьких 

спортивн

их шкіл 

Міська 

програма 

розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту на 

2016-2020 

роки 

13 000,0   13 000,0 

        

      ВСЬОГО 
  11 000,0   11 000,0 

        

                

Секретар міської ради 

  
П.В.Гончар 

        

                

                

                

                

                

                 

 

    

    

                 

    

    

                 

    

    

                 

    

Додаток № 3 

до рішення Бережанської міської ради 

"Про внесення змін до міського бюджету  на 2016 рік"                                                                                

від        квітня 2016 року № 

               

Міжбюджетні трансферти  з міського бюджету  місцевим  

бюджетам  на 2016 рік 

               
 

   

    
грн. 

               



Код 

бюдж

ету 

Назва 

місцевого 

бюджету 

адміністра

тивно-

територіал

ьної 

одиниці   

Стабілізаційна  

дотація  

Субвенції з міського бюджету 

               
Субвенція загального 

фонду на: 

Субвенція 

спеціального 

фонду на: 
               

    

"Інша 

субвенція" 

"Медична 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам"     
               

001 

Бережанс

ька 

районна 

рада     -12856200 12856200     
               

  Всього 

    -12856200 12856200     
               

    

    

                 

    

    

                 

    

    

                 Секретар 

міської ради 
     

П.В.ГОН

ЧАР 
                

 

340. Відмовити _______________ та _______________, жителям м. Бережани 

вул.. Чорновола, _____ у наданні земельної ділянки для влаштування 

заїзду так як данна земельна ділянка передана в постійне користування 

ОСББ «Новинка - 19» для будівництва та обслуговування житлового 

будинку по вул. Чорновола, 19. 

 

 

341. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 56 кв. м., наданої гр. 

_______________________ в оренду для обслуговування нежитлового 

приміщення, магазину в м. Бережани по вул. Руська, ____ в сумі 

13179,0 грн. (тринадцять тисяч сто сімдесят дев’ять гривень) в 

розрахунку 235,34 грн. за 1 кв. м, на підставі висновку про експертну 

грошову оцінку (висновок додається). 



1. Продати гр. _______________________, земельну ділянку площею 

56 кв. м за 13179,0 грн. (тринадцять тисяч сто сімдесят дев’ять 

гривень) в м. Бережани, по вул. Руська, __  в територіальної 

громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, із розрахунку 235,34 грн. 

(двісті тридцять п’ять гривень 34  коп.) за 1 кв. м. 

2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно 

вимог чинного законодавства. 

3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр. 

_______________________після повної оплати її вартості. 

4. гр. _______________________у своїй діяльності дотримуватись 

вимог ст. 91 Земельного Кодексу України. 

342. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 532 кв. м., наданої гр. 

_______________________ в оренду для обслуговування нежитлового 

приміщення, кафе «_______» в м. Бережани по вул. Івана Франка, ____ 

в сумі 126426,0 грн. (сто двадцять шість тисяч чотириста двадцять 

шість гривень) в розрахунку 237,64 грн. за 1 кв. м, на підставі висновку 

про експертну грошову оцінку (висновок додається). 

1. Продати гр. _______________________, земельну ділянку площею 

532 кв. м за 126426,0 грн. (сто двадцять шість тисяч чотириста 

двадцять шість гривень) в м. Бережани, по вул. Івана Франка, 

____ в територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, із 

розрахунку 237,64 грн. (двісті тридцять сім гривень 64  коп.) за 1 кв. 

м. 

2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно 

вимог чинного законодавства. 

3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр. 

_______________________ після повної оплати її вартості. 

4. гр. _______________________ у своїй діяльності дотримуватись 

вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.  

343. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 55 кв. м., наданої ТзОВ 

«Протон ЛТД»  в оренду для обслуговування нежитлового приміщення, 

магазину в м. Бережани по вул. Івана Франка, 5/5 в сумі 11898,0 грн. 



(одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто вісім гривень) в розрахунку 

216,33 грн. за 1 кв. м, на підставі висновку про експертну грошову 

оцінку (висновок додається). 

1. Продати ТзОВ «Протон ЛТД», земельну ділянку площею 55 кв. м за 

11898,0 грн. (одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто вісім 

гривень) в м. Бережани, по вул. Івана Франка, 5/5 в територіальної 

громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, із розрахунку 216,33 грн. 

(двісті шістнадцять гривень 33  коп.) за 1 кв. м. 

2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно 

вимог чинного законодавства. 

3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку ТзОВ 

«Протон ЛТД» після повної оплати її вартості. 

4. ТзОВ «Протон ЛТД» у своїй діяльності дотримуватись вимог ст. 91 

Земельного Кодексу України.  

 

344. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Поточний ремонт приміщення по вул.. Шевченка, 1 в м. 

Бережани» кошторисною вартістю 29,562 тис. грн. (двадцять дев’ять  

тисяч п’ятсот шістдесят дві гривні). 

345. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Поточний ремонт фасаду житлового будинку №17 на пл.. 

Ринок в м. Бережани» кошторисною вартістю 48,529 тис. грн. (сорок 

вісім  тисяч п’ятсот двадцять дев’ять  гривень). 

346. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт по 

очистці придорожнього кювету по вул.. О. Кобилянської м. Бережани 

Тернопільської обл.», в сумі 6 104 грн. (шість тисяч сто чотири гривні). 

347. Затвердити кошторис на проведення пошукових робіт по виявленню 

захоронень розстріляних в 1941 році в’язнів Бережанської тюрми (площа 

досліджень 32 кв. м.) в сумі 10 650,07 грн. (десять тисяч шістсот 

п’ятдесят гривень 07 коп.). 

 

348. Внести зміни в пункт 2 рішення сесії міської ради №174 від 24 березня 

2016 року, пункт 2 скасувати та викласти в такій редакції: 

«2. Надати гр. _________________, жительці м. Бережани, вул. 

Рогатинська, ____ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 28 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №___ по вул. Цегельна, ____ 

в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.» 

 



349. Внести зміни в пункт 5 рішення сесії міської ради №176 від 24 березня 

2016 року, а саме пункт 5.1. скасувати та викласти в такій редакції: 

«5.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору оренди і її реєстрації». 

 

 


