
255. Затвердити «Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

мешканцям  м. Бережани, сіл Лісники та Рай» (додаток 1). 

255.1 . Створити комісію з питань надання грошової та матеріальної 

допомоги малозахищеним верствам населення міста Бережани, сіл Лісники 

та Рай в кількості 8 чол., персонально: 

Захарків Олег Мирославович – голова комісії, заступник міського голови; 

Глушко Оля Євгенівна – секретар комісії, спеціаліст 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

Члени комісії: 

Валов Олег Володимирович – депутат  міської ради; 

Вридник Василь Романович – депутат  міської ради; 

Гунчак Ірина Романівна – депутат  міської ради; 

Загнійна Ірина Василівна – начальник юридичного відділу міської ради; 

Кізима Марія Володимирівна – начальник фінансового управління міської ради. 

Походжай Оксана Дмитрівна – начальник загального відділу міської ради; 

255.2. Затвердити Положення про комісію з питань надання грошової та 

матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай (додаток 2). 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від __________2016 р. № ___ 

 

Положення 

про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям  м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай (далі – Положення) визначає порядок та 

умови вирішення питання щодо фінансової підтримки мешканців міста, які 

потрапили в скрутні життєві обставини. 

1.2. Одноразова матеріальна допомога мешканцям м. Бережани, сіл Лісники та 

Рай, які потрапили в скрутні життєві обставини, надається при наявності 

відповідного фінансового ресурсу та відповідних бюджетних призначень.  

1.3. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет міської ради. 

1.4. Питання надання одноразової матеріальної допомоги розглядається за 

дорученням міського голови м. Бережани. 

1.5. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги є заява громадянина про надання йому (членам його сім’ї) 

грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, яке 

зумовлено надзвичайними обставинами, що виникли (пожежа, тяжке 

захворювання, оперативне лікування та інше), на ім’я міського голови. 

1.6. До членів сім’ї заявника відносяться особи, які спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. 3 

Сімейного кодексу України). 
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1.7. Розмір одноразової матеріальної допомоги залежить від рівня 

забезпеченості сім’ї та надзвичайних обставин, які склалися у заявника 

(його сім’ї) і встановлюється від 200 грн. до 1000 грн. 

1.8. Матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на рік. У 

виключних випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання) 

матеріальна допомога може бути надана повторно, сукупний розмір якої не 

може бути більшим, ніж максимальний. 

1.9. При стихійних лихах розмір одноразової матеріальної допомоги 

визначається окремо. 

1.10. Матеріальна допомога надається тільки фізичним особам, які зареєстровані 

та проживають на території Бережанської міської ради. 

2. Порядок розгляду заяв мешканців міста щодо  надання одноразової 

матеріальної допомоги 

2.1. Для отримання одноразової матеріальної допомоги мешканці м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай надають до виконавчого комітету міської ради 

(загальний відділ міської ради) заяву на ім’я міського голови, оформлену 

відповідно до Закону України "Про звернення громадян". 

2.2. До заяви громадяни додають наступні документи: 

- паспорт та ідентифікаційний код(копії); 

- довідки про розмір пенсії (пенсіонери); 

- довідки про розмір заробітної плати (працюючі); 

- довідки про розмір допомоги з безробіття та копію трудової книжки; 

- документи, які підтверджують наявність пільг; 

- розрахункові книжки (квитанції) за житлово-комунальні послуги 

щодо сплати за останній місяць; 

- медичну довідку в разі хвороби (оригінал та копію); 

- інші документи та довідки, які підтверджують необхідність звернення 

для отримання матеріальної допомоги. 

2.3. Звернення мешканців щодо надання одноразової матеріальної допомоги з 

необхідними документами може узагальнюватись Актом обстеження 

житлово-побутових умов.  

2.4. Після опрацювання у загальному відділі міської ради заяви з копіями 

підтверджуючих документів щоденно надаються на підпис міському голові 

або посадовій особі міської ради, яка його заміщує на час відпустки, 

відрядження та інше. 

2.5. Після вчинення резолюції міським головою щодо кожної заяви окремо про 

надання матеріальної допомоги, вони, відповідно до Інструкції з 

діловодства, надходять до фінансового управління міської ради. 

2.6. Фінансове управління міської ради готує проект рішення та виносить на 

засідання комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги 

малозахищеним верствам населення міста Бережани, сіл Лісники та Рай.  

2.7. Комісія з питань надання грошової та матеріальної допомоги 

малозахищеним верствам населення міста Бережани, сіл Лісники та Рай 

визначає суму матеріальної допомоги персонально кожному мешканцю 
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або відмовляє у її наданні та приймає рішення. У наданні матеріальної 

допомоги може бути відмовлено у випадках:  

- повторного безпідставного звернення;  

- за відсутності документів, які підтверджують обставини для набуття 

права на отримання матеріальної допомоги. 

3. Порядок виплати одноразової матеріальної  допомоги мешканцям міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай. 

3.1. Після прийняття рішення комісією з питань надання грошової та 

матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста кожний 

мешканець, який включений до цього рішення, письмово інформується 

фінансовим управлінням міської ради про суму і дату отримання 

матеріальної допомоги. 

3.2. Виплати матеріальної допомоги у визначені терміни проводить відділ 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради на підставі 

розпорядження міського голови. 

3.3. Для отримання матеріальної допомоги заявник надає до відділу, вказаного 

вище, реквізити банківського рахунку на який перераховуватиметься 

допомога. 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В.  
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Додаток 2 

до рішення міської ради 

від __________2016 р. № ___ 

 

 

Положення 

про комісію з питань надання грошової та матеріальної допомоги 

малозахищеним верствам населення міста Бережани, сіл Лісники та Рай 
 

1.Загальні положення 
1.1. Комісія з питань надання грошової та матеріальної допомоги 

малозахищеним верствам населення міста створена для розгляду та 

вирішення питань надання одноразової грошової допомоги громадянам, 

які опинилися в складних життєвих обставинах. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та 

іншими нормативно-правовими актами. 

1.3. Створюється комісія з числа працівників управлінь, відділів міської ради, 

що займаються вирішенням соціальних питань, депутатів міської ради. 

Комісію очолює заступник міського голови. 

2. Завдання та функції комісії 
2.1. Комісія розглядає питання щодо: 

- надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, які опинилися 

в складних життєвих обставинах; 

3.Організація роботи комісії 
3.1. Комісія проводить засідання в міру необхідності. Засідання комісії 

вважається правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 50% складу 

комісії. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів від кількісного 

складу комісії та оформляються протоколом. 

3.2. Контроль за діяльністю комісії здійснює міський голова та його 

заступники. 

4. Умови надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай 
4.1. Одноразова грошова допомога надається хворим громадянам, членам 

сімей, до складу яких входять лише пенсіонери та інваліди, які опинилися 

в складних життєвих обставинах, особам, потерпілим внаслідок пожежі чи 

стихійного лиха, сім’ям осіб, члени яких беруть участь у захисті 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також 

члени яких загинули внаслідок трагічних подій або військових дій, тощо. 

4.2. Одноразова грошова допомога надається на підставі звернень осіб. До 

заяви додаються, документи які підтверджують надзвичайні обставини, що 

виникли (пожежа, тяжке захворювання, оперативне лікування та інше) та 

спричинили скрутне матеріальне становище. 
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- довідка з лікувального закладу про необхідність лікування чи операції; 

- копія акта з пожежної частини про пожежу; 

- інші підтверджуючі документи обставин, в яких опинився заявник. 

Одноразова грошова допомога сім’ям осіб, які загинули внаслідок трагічних 

подій або військових дій, надається на підставі звернень членів сімей 

загиблих або відповідних клопотань установ, організацій, громадських 

об’єднань міста та документів, які підтверджують факт загибелі. 

4.3. Комісія за розглядом звернення ухвалює рішення про надання допомоги та 

її обсяг або вмотивовану відмову. 

4.4. Одноразова грошова допомога надається заявнику один раз на 

календарний рік. У виняткових випадках, якщо виникли додаткові 

надзвичайні обставини, допомога може бути надана двічі на рік. 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В.  

 

 

256. Затвердити Положення про службу у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді  Бережанської міської ради 

(додається). 

256.1. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Захарківу О.М. у термін до 15.05.2016 року 

підготувати посадові інструкції  працівників служби згідно доданого 

Положення. 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від __________2016 р. № ___ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу у справах дітей, 

 надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

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

молоді Бережанської міської ради (далі - Служба) є структурним 

підрозділом Бережанської міської ради, що утворюється Бережанською 

міською радою, підконтрольна та підзвітна раді, підпорядкована 

виконкому міської ради, заступнику міського голови з гуманітарних 

питань. 
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1.2 Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством 

України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання 

соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, внутрішньо переселеним дітям, дітям загиблих 

учасників АТО, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, 

багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, 

попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей 

чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, профілактики 

правопорушень та дитячої бездоглядності, ведення питань опіки, 

піклування та усиновлення. 

1.3 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінсоцполітики, розпорядженнями голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації, рішеннями Тернопільської обласної ради, 

рішеннями Бережанської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями  міського голови та цим положенням. 

1.4. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого 

самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові 

повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок 

міського бюджету. 

   

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ 

Основними завданнями Служби є: 
2.1.1   забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту 

дітей та сім'ї, що включає: 

1) захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 

3) профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень 

серед дітей та їхніх батьків; 

4) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; 

5) здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 

надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у 

таких послугах; 

6) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та 

молодих сімей; 

7) протидію торгівлі людьми; 

8) попередження насильства в сім'ї; 

9) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок; 
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10) протидію будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до 

сфери управління Служби; 

11) підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих, 

регіональних та міських програм в частині забезпечення соціального 

захисту дітей та сім'ї; 

12) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

соціального та правового захисту дітей та сім'ї, у тому числі соціальної 

підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку 

дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та 

чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії 

торгівлі людьми; 

13) координацію діяльності  підприємств, установ та організацій з питань 

реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї; 

14) організацію на території міста соціального обслуговування дітей та сімей, 

здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі 

соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, 

установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають 

соціальні послуги. 

15) виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги 

16) залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань 

соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг 

дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, 

поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та 

молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження 

насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та 

жінок, протидії торгівлі людьми та сприяння їм в здійснення цієї 

діяльності в межах своїх повноважень 

17) залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної 

роботи із сім’ями, дітьми та молоддю. 

2.1.2. Контроль за дотриманням законодавства  щодо дітей. 

2.1.3. Впровадження альтернативних форм інтернатному вихованню - 

прийомних сімей та будинків сімейного типу. 

2.1.4. Підготовка матеріалів для здійснення усиновлення дітей у встановленому 

порядку. 

2.1.5. Організація та проведення спільно Бережанським відділом поліції 

Головного управління поліції України в Тернопільській області рейдів для 

вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну 

діяльність. 

2.1.6. Пропагування здорового способу життя серед молоді, попередження 

вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії. 
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2.1.7. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та 

молоді; 

 

Функції служби: 

Служба: 

2.2.1 Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними відділами 

міської ради, заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів. 

2.2.2. Контролює:  

1) умови утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах 

соціального захисту для дітей усіх форм власності, у дитячих будинках 

сімейного типу, прийомних сім’ях. 

2)  За отриманням дітьми-вихованцями дитячих будинків сімейного типу і 

прийомними дітьми прийомних сімей соціальної допомоги та грошового 

забезпечення батьків чи припинення їх виплат. 

3) За умовами роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в 

установах та організаціях незалежно від форми власності у разі 

необхідності. 

2.2.3. Готує: 

1) Акти обстеження житлово-побутових умов батьків-вихователів, прийомних 

батьків та умов проживання дітей. 

2) Звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу 

3) документи  на позбавлення батьківських прав, вилучення дитини без 

позбавлення батьківських прав 

3)  Клопотання про присвоєння почесного звання «мати-героїні»  

2.2.4. Координує облік 

1) Кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів. 

2) Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

3) Дітей, які можуть бути усиновлені, влаштовані до прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу. 

4) Дітей, які проживають в сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

5) Дітей, які систематично самовільно залишають місця постійного 

проживання. 

6) Дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або 

економічного насилля в сім’ї. 

7) Внутрішньо переселених дітей. 

8) Дітей загиблих учасників АТО. 

9) Дітей з багатодітних сімей 

10)Осіб, яким присвоєно звання «Мати-героїня» 

2.2.5.  Здійснює заходи щодо: 
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1) виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; 

2) соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги 

з урахуванням визначених потреб; 

3) соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до 

самостійного життя; 

4) надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому 

числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та 

у разі потреби здійснює їх соціальний супровід; 

5) визначення потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі 

сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених 

осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи.    

2.2.6. Бере участь у вирішенні спорів між батьками щодо місця проживання 

дитини, щодо порядку виховання дитини тим з батьків, хто проживає 

окремо. 

2.2.7 За повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний 

патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк; 

2.2.8  Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх 

форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника, 

молодшого 18 років. 

2.2.9  Здійснює підготовку інструктивно-методичних документів для 

забезпечення виконання покладених завдань,  впроваджує нові соціальні 

технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання 

складних життєвих обставин. 

2.2.10  Вносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації посадових осіб служби. 

2.2.11  Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань виконавчого 

комітету міської ради. 

2.2.12 Узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-

аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, Подає у 

встановленому порядку статистичну звітність відповідно до  законодавства 

та міжнародних стандартів. 

2.2.13 Забезпечує розгляд  у встановленому порядку заяв, скарг, звернень 

громадян, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції 

служби. 

2.2.14  Забезпечує ведення діловодства відповідно до чинного законодавства та 

згідно з інструкціями і правилами діловодства. 

2.2.15. Вживає заходів для своєчасного влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування в інтернатні заклади. 
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2.2.16. Порушує питання про накладення дисциплінарних стягнень  на 

посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо дітей. 

2.2.17  Надає допомогу дитячим та молодіжним громадським організаціям з 

питань, що входять до компетенції Служби. 

2.2.18. Разом з відділом кримінальної міліції у справах дітей організовує і 

проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та 

профілактики скоєння правопорушень. 

2.2.19. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді. 

2.2.20. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав 

дітей. 

2.2.21.  Залучає громадськість до участі у перевихованні неповнолітніх, які 

вчиняють правопорушення. 

2.2.22.  Проводить анкетування та опитування серед дітей, готує аналітичні та 

статистичні довідки. 

2.2.23  Видає посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

2.2.24   Забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах. 

2.2.25 Здійснює інформаційно-роз'яснювальну роботу, через засоби масової 

інформації, в межах своєї компетенції 

 

3. ПРАВА СЛУЖБИ 
 

3.1. Готувати для розгляду на засіданнях  ради з питань захисту прав дітей 

матеріали щодо вирішення проблем молодіжного середовища. 

3.2. Подавати пропозиції щодо заслуховування на засіданнях ради з питань 

захисту прав дітей, керівників з питань реалізації та дотримання прав 

дітей, стану право виховної роботи в навчальних закладах, боротьби з 

негативними явищами та впровадження здорового способу життя. 

3.3. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень ради з питань 

захисту прав дітей  

3.4. Здійснювати  перевірки право виховної роботи з дітьми у навчальних 

закладах міста. 

3.5. Здійснювати перевірки магазинів на предмет дотримання законодавства, 

яке забороняє реалізацію дітям тютюнових та алкогольних виробів. 

3.6. Перевіряти умови організації дозвілля дітей в кафе, барах, диско-клубах, 

інтернет-клубах та закладах, в яких проводяться дискотеки. 

3.7. Проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, засобів масової 

інформації на предмет дотримання законодавства про недопущення 

аморальних впливів та розбещення дітей. Порушувати перед відповідними 

органами клопотання про застосування передбачених законодавством 

санкцій при виявленні у продажі порнографічної продукції, а також 
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продукції, що пропагує насильство, жорстокість, з метою  попередження 

аморального впливу та розбещення дітей. 

3.8. Перевіряти дотримання керівниками підприємств та організацій 

законодавства про працю дітей. 

3.9. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях опікунської ради 

опікунів та піклувальників, про виконання ними своїх обов'язків. 

3.10. Готувати матеріали на засідання ради з питань захисту прав дітей щодо 

розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з 

дитиною, якщо вони розлучені. 

3.11. Виносити на розгляд ради з питань захисту прав дітей питання, щодо 

захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої 

батьківські обов'язки. 

3.12. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення 

правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, 

проводити з ними відповідну роботу. 

3.13. Перевіряти матеріально-побутові умови дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі у справах дітей, за 

місцем їх проживання, навчання, роботи, вживати заходів для соціального 

захисту дітей.  

3.14. Перевіряти виховну роботу з дітьми у сім'ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, забезпечувати дотримання 

їх законних прав та інтересів. 

3.15. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх 

обов'язків. 

3.16. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій 

інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених 

на неї завдань. 

3.17. Організовувати та проводити наради з керівниками відділів та управлінь 

міської ради, установ та підприємств для оперативного вирішення питань 

молодіжного середовища, організації свят та урочистостей. 

3.18  Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 

правопорушень. 

3.19 Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, установах 

та організаціях усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у 

навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – 

умови роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в 

установах та організаціях незалежно від форми власності. 

3.20  Звертатися до суду в інтересах дитини для виконання покладених на 

службу завдань, передбачених цим положенням, представляти у разі 

необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, 

установами та організаціями  усіх форм власності. 

3.21  Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових 

осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав 
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дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і 

вживати заходів для усунення таких причин. 

3.22 Порушувати  перед відповідними органами питання про притягнення до 

відповідальності згідно із законодавством фізичних та юридичних осіб, які 

допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей. 

3.23  Залучати для розгляду питань, що належать до її компетенції, посадових 

осіб виконавчих органів міської ради, представників підприємств, установ, 

організацій всіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних 

організацій (за погодженням з їх керівниками). 

4.13. Розробляти й реалізувати власні та підтримувати громадські проекти 

програм соціального спрямування з метою забезпечення захисту свобод і 

законних інтересів дітей. 

  

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ 
 

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній 

основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і 

звільняється з посади  міським головою. 

4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою,  за 

професійним спрямуванням -  «педагогіка», «психологія» та «право» та 

освітньо-кваліфікаційним рівнем  спеціаліст, магістр, досвідом роботи 

та стажем служби в органах місцевого самоврядування 

4.3. Начальник Служби: 

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований заступникові міського 

голови з гуманітарних питань  

4.3.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень 

на розгляд  сесій Бережанської міської ради та засідань виконавчого 

комітету. Доводить до працівників зміст нормативних та розпорядчих 

документів, організовує їх виконання відповідно до компетенції Служби. 

4.3.2. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між 

співробітниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації. 

4..3.3  Надає на розгляд міського голови пропозиції про встановлення та зміни 

рангів посадових осіб Служби. 

4.3.4. Видає  у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує  і контролює їх 

виконання. 

4.3.5. Організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції 

Служби. 

4.3.6  В межах своїх повноважень представляє Службу у відносинах з 

державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і громадянами. 

4.3.7  Веде особистий прийом громадян. 

4.3.8. В межах своїх повноважень видає довіреності. 

4.3.9. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу,   а   

також   покладених   на   нього   завдань   окремими   рішеннями 
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Бережанської   міської   ради,   її   виконавчого   комітету,   

розпорядженнями та дорученнями Бережанського міського голови. 

4.4. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, 

може утворюватися дорадчий орган, координаційна рада і комісії у складі 

начальника служби, керівників інших структурних підрозділів міської ради 

та органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, 

організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій. Склад цього 

органу затверджується рішенням виконавчого комітету за поданням 

начальника служби 

4.5. Посадові інструкції начальника – затверджує міський голова та посадових 

осіб Служби погоджує заступник міського голови  та затверджує міський 

голова. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

5.1. Співробітники Служби міської ради є посадовими особами місцевого 

самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та 

невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому 

законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та 

обмежень передбачених у Законах України "Про державну службу", "Про 

службу в органах місцевого самоврядування",  "Про боротьбу з 

корупцією". 

5.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за: 

5.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх 

функціональних обов'язків відповідно до цього Положення. 

5.2.2. Виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, 

доручень та вимог з діловодства. 

5.2.3. Відповідність    прийнятих    ним    рішень    вимогам    чинного 

законодавства. 

5.2.4. Виконання рішень Бережанської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень міського голови відповідно до компетенції 

Служби. 

5.2.5. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до 

компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей. 

5.2.6. Правильне оформлення проектів рішень міської ради, виконавчого 

комітету, розпоряджень Бережанського міського голови з питань 

компетенції Служби. 

6. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ 
 

Оплата праці співробітників Служби здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. Структура Служби утримується за рахунок міського бюджету. 

Граничну чисельність Служби затверджує Бережанська міська рада. 
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Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує міський голова. 

7.2. Служба не є юридичною особою. 

7.3 Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням, веде діловодство відповідно до 

Інструкції з діловодства у органах Бережанської міської ради. Посадові 

особи Служби мають службові посвідчення відповідного зразка. 

7.4. Міський  голова м. Бережани створює  умови для  нормальної роботи   і   

підвищення   кваліфікації   працівників   Служби,   забезпечує   їх 

приміщеннями,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,   

відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також 

законодавчими    та іншими нормативними актами і довідковими 

матеріалами з напрямків діяльності Служби. 

7.5. Ліквідація та реорганізація Служби проводиться Бережанською міською 

радою в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                    П.В. Гончар  

 

 

257. Припинити погодження та надання нових земельних ділянок для ведення 

садівництва на території Бережанської міської ради, крім учасників АТО, 

яким погоджується надання земельних ділянок в урочищі Жорнисько, до 

завершення процедури по розширенню межі міста. 

257.1 Після завершення процедури по розширенню межі міста надання нових 

земельних ділянок для ведення садівництва на території Бережанської 

міської ради проводити в суворій відповідності детального плану території. 

 

258. Затвердити Положення «Про порядок здійснення батьківської плати за 

перебування дітей в дошкільних навчальних закладах на території 

Бережанської міської ради» (згідно з додатком). 

258.1 Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради керуватись 

Положенням «Про порядок здійснення батьківської плати за перебування 

дітей в дошкільних навчальних закладах на території Бережанської міської 

ради» з 01.05.2016 року. 

258.2 Рішення Бережанської міської ради від 24.02.2011 року № 78 «Про 

затвердження Умов та порядку звільнення батьків від плати за 

перебування дітей у ДНЗ на території Бережанської міської ради» визнати 

таким, що втратило чинність. 

 

Додаток 

до рішення міської ради 

від ____.2016 № 

  

ПОЛОЖЕННЯ 
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про порядок здійснення батьківської плати 

за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах на території 

Бережанської міської ради 

 

1. Загальні положення 
1.1. Це Положення розроблено на виконання п.6 ст.32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про дошкільну 

освіту» (зі змінами від 28.12.2014 р.), відповідно до «Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

року №667 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 

року №953/7241. 

1.2. Указане Положення визначає умови звільнення від плати або зменшення 

розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних 

закладах міста. 

 

2. Встановлення плати для батьків за перебування дітей у дошкільних 

навчальних закладах 
2.1. Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі 

змінами) батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування 

дітей у дошкільному навчальному закладі в розмірі не менше 60 % 

вартості харчування на день. 

2.2. Плата за одне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу 

встановлюється рішенням виконавчого комітету Бережанської міської 

ради. 

2.3. Право безоплатного відвідування дошкільних навчальних закладів надано: 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 

- дітям, що перебувають у групах соціального призначення 

(потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку); 

- дітям з обмеженими фізичними можливостями; 

- дітям із сімей, які мають статус внутрішньо переселених зі сходу 

України та АР Крим; 

- дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до статті 19 Закону 

України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Підставою для 

звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана 

органами праці та соціального захисту. 

2.4. Розмір плати зменшується на 50 відсотків: 

- для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей; 

- для батьків військовослужбовців, яких мобілізовано до Збройних сил та 

Національної Гвардії України, що перебувають або перебували в зоні АТО. 

При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються 

падчерки та пасинки, які проживають у цій сім’ї іншого з батьків, а також 

діти, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх 
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батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час 

перебування під слідством або направленням на примусове лікування 

тощо. 

2.5. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати здійснюється 

після подання відповідних документів, що підтверджують статус в Відділ 

освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

 

3. Порядок оплати 
3.1. Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься 

щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, 

до банківських установ (їх філій). Керівники дошкільних навчальних 

закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської 

плати. У разі невнесення плати в установленні строки ці суми стягуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

3.2. Для підтвердження пільг батьками подаються відповідні документи 

керівнику дошкільного навчального закладу. 

3.3. Якщо представлені батьками документи викликають сумніви щодо їх 

достовірності, керівник дошкільного закладу може зробити запит до 

підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо необхідних 

уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право 

батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, плата з них справляється за весь період, 

на який батьки були звільнені від плати або зменшено її розмір, але не 

більше, ніж за минулий рік та місяці поточного року. 

3.4. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного 

навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала заклад (у разі 

хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які 

їх замінюють і літній оздоровчий період), плата з батьків не справляється. 

 

4. Контроль за своєчасним внесенням плати 
4.1. Контроль за платою здійснюється централізованою бухгалтерією 

управління освіти. 

4.2. Відповідальність за своєчасне внесення батьківської плати покладається на 

керівників дошкільних навчальних закладів. 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 
 

 

259. Затвердити міську програму «Ветеран» на 2016-2020 роки (додається). 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Бережанської 

міської ради 

від «   » квітня 2016р. №____ 
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МІСЬКА ПРОГРАМА «ВЕТЕРАН»  

на 2016-20120 роки 
1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління соціального захисту населення  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 31 жовтня 2014 року № 

473-од «Про проект обласної програми 

«Ветеран» на 2015-2019 роки» 

3. Розробник програми Управління соціального захисту населення  

4. Співрозробники програми Відділи охорони здоров’я, освіти, культури,  

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Управління соціального захисту населення  

6. Учасники програми 

 

 

Відділи охорони здоров’я, освіти, культури, 

виконавчий комітет міської ради 

7. Терміни реалізації 

програми 

2016-2020 роки 

1) етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

І етап – 2016-2018 роки 

ІІ етап – 2019-2020 роки 

 

8. Перелік місцевих бюд-

жетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм) 

- обласний бюджет 

- місцевий бюджет 

9. Загальний обсяг фінансо-

вих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

8241,2 тис.грн 

1) коштів обласного бюджету 7681,2 тис.грн 

2) коштів місцевого бюджету 560,0 тис.грн 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 
Одними з основних завдань міської програми “Ветеран” на 2016-2020 

роки (далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту ветеранів 

війни та праці, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх 

життєдіяльності, захист їх прав, наданих Конституцією України та законами 

України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій міста. 

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та 

компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на 
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прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних 

документів щодо соціального захисту ветеранів, на рівні держави, їх виконання 

не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету. 

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи 

охорони здоров’я та інтернатних установ системи соціального захисту 

населення району, на обслуговуванні в яких перебувають ветерани, 

залишається на неналежному рівні. У зв’язку з цим лише частково 

задовольняються потреби ветеранів та інвалідів війни із забезпечення 

безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та 

виробами медичного призначення.  

Виділялися кошти на підтримку статутної діяльності громадських 

організацій ветеранів, надання нецільової грошової допомоги до річниці 

пам’ятних подій Другої світової війни, аварії на Чорнобильській АЕС, Дня 

незалежності України, з нагоди відзначення визвольної боротьби ветеранів 

ОУН-УПА.  

Проте, через незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні 

роки, залишаються проблемними питання покращення матеріального 

забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових 

умов проживання ветеранів та інвалідів війни.  

 Затвердження проекту програми “Ветеран” на 2016-2020 роки та 

залучення на її виконання, крім коштів з обласного, ще коштів міського 

бюджету сприятиме вирішенню зазначених проблемних питань. 

3. Визначення мети програми 

Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, 

медичних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для 

реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, забезпечення їх 

участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного 

життя. Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області і 

міста.  

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

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

З метою вирішення основних завдань програми її учасники: 

- здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення її виконання; 

- створюють умови для ефективної діяльності громадських ветеранських 

організацій;  

- сприяють придбанню необхідного діагностичного та лікувального 

обладнання, покращенню соціально-побутового і медичного обслуговування 

ветеранів війни та праці, які перебувають в медичних комунальних установах 

та установах соціального захисту населення;  

- сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом 

надання натуральної та нецільової грошової допомоги; 

- забезпечують щороку відзначення в місті пам’ятних подій Другої 

світової війни, Міжнародного дня людей похилого віку. 
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- вирішення проблем ветеранів війни та членів сімей загиблих, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, і не обслуговуються в 

територіальних центрах. 

Виплата допомоги членам сімей загиблих в Афганістані, доплата до 

пенсії ветеранам ОУН-УПА здійснюється за рахунок відповідної субвенції з 

обласного бюджету міському бюджету на відповідний бюджетний період 

упродовж 2016-2020 років на підставі угоди між обласною радою 

адміністрацією.  

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів обласного 

бюджету у розмірі 8241,2 тис. гривень, зокрема на I етапі – 6000,9 тис. гривень, 

на II етапі –2240,3 тис. гривень та міського бюджету в розмірі 560,0 тис. грн., з 

них на І-й етап 300,0 тис. гривень та на ІІ-й етап 260 тис. гривень.  

Ресурсне забезпечення програми (тис. гривень) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми (роки) Усього витрат 

на виконання 

програми  

І етап ІІ етап 

2016 2017 2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів: 1945,3 2000,3 2055,3 2105,3 135 8241,2 

обласний бюджет 1860,3 1900,3 1940,3 1980,3 - 7681,2 

міський бюджет 85 100 115 125 135 560 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є: 

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту 

ветеранів війни і праці, людей похилого віку; 

- сприяння створенню умов для ефективної роботи ветеранських 

організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення 

статутних завдань; 

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних 

конфесій до організації роботи з питань соціального захисту ветеранів та людей 

похилого віку;  

- забезпечення перевезення ветеранів до закладів охорони здоров’я, 

місцевих органів влади, установ соціального захисту. 

Виконання програми надасть змогу:  

- покращити натуральну та матеріальну допомогу ветеранам війни, праці, 

військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, 

реабілітованим жертвам політичних репресій; 

- забезпечити ефективну роботу 5-х ветеранських організацій; 

 - покращити матеріальне становище 3-х сімей загиблих у Афганістані .  
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6. Напрями діяльності та заходи районної програми ,,Ветеран” на 2016-2020 роки 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльно-

сті (прі-

оритетні 

завданя) 

Перелік заходів програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джере-

ла 

фінан-

суваня 

В
сь

о
г
о
 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 

тис. гривень, у .ч. 
Очікуваний 

результат 
I етап II етап 

2016 рік 
2017 

рік 
2018 рік 2019 рік 2020 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Органі-

заційно-

коорди-

наційна 

діяль-

ність 

1.Забезпечити відзначення в місті 

героїчних змагань та днів перемог 

українського народу 

щороку відділи культури, 

національностей, 

релігій і туризму, 

освіти, управління 

соціального захисту 

населення  

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- - - - - вшанування 

учасників 

героїчних 

змагань 

українського 

народу 

 

2.Забезпечити відзначення в місті 

Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, Дня 

Чорнобиля, Дня Перемоги у ВВВ, 

Міжнародного дня громадян 

похилого віку та Дня захисника 

вітчизни 

15 лютого, 

26 квітня, 

09 травня, 

01 жовтня, 

14 жовтня 

щороку 

Виконком міської 

ради, управління 

соціального захисту 

населен-ня, відділи 

куль-тури та освіти  

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- - - - - привернення 

уваги суспіль-

ства до розв’я-

зання проблем 

громадян 

похилого віку, 

осіб з обмеже-

ними фізичними 

можливостями. 

Надання матері-

альної та інших 

видів соціальної 

допомоги  
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3.Забезпечити розвиток системи 

надання пільгових транспортних 

послуг ветеранам війни та 

підвищення рівня комфортності 

пересування ветеранів війни на 

транспорті шляхом організації в 

установленому порядку додаткових 

(на вимогу) зупинок, пристосованих 

пішохідних переходів, визначення 

місць для сидіння, тощо 

постійно  управління 

соціального захисту 

населення  

виконком міської 

ради 

 

 

 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- - - - - створення 

сприятливих умов 

і комфортності 

для пересування 

інвалідів, 

ветеранів війни, 

осіб похилого віку 

та їх перевезення 

 

 

4.Всебічно сприяти діяльності 

ветеранських громадських 

організацій, розвиткові творчих 

об’єднань ветеранів, гуртків 

художньої самодіяльності 

постійно відділ культури, 

виконком міської 

ради 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 -  

 

- - - - - створення умов 

для культурного 

дозвілля 

ветеранів війни, 

праці, 

реабілітованих та 

патріотичного 

виховання молоді 

5.Вжити заходів для розширення 

практики роботи виїзних медичних 

бригад (спеціалізованих 

діагностичних, консультативних, 

стоматологічних) медико-

соціальних експертних комісій у 

сільських населених пунктах 

постійно відділ охорони 

здоров’я , виконком 

міської ради 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

попередження 

захворювання і 

надання 

консультацій 

інвалідам, 

ветеранам війни, 

праці, 

реабілітованим 

жертвам 

політичних 

репресій 

6.Проводити щороку безкоштовне 

диспансерне обстеження інвалідів, 

учасників бойових дій, учасників 

війни, інвалідів армії, громадян 

похилого віку, реабілітованих 

жертв політичних репресій, 

ветеранів ОУН-УПА 

 

постійно відділ охорони 

здоров’я , виконком 

міської ради 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

попередження 

захворювання 

вказаної категорії 

громадян 
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7.Створити належні умови для 

лікування інвалідів війни, 

учасників бойових дій, інвалідів 

армії, учасників війни, 

реабілітованих жертв політичних 

репресій 

2016-2020 

роки 

відділ охорони 

здоров’я, виконком 

міської ради 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

покращення 

лікування 

вказаної категорії 

громадян 

8.Організовувати вшанування 

ветеранів війни та праці, 

реабілітованих жертв політичних 

репресій у дні державних свят. 

Запрошувати ветеранів на урочисті 

збори, зустрічі у колективах із 

студентською та учнівською 

молоддю 

постійно відділ освіти , 

виконком міської 

ради 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- - - - - вшанування 

ветеранів війни та 

праці, 

реабілітованих, 

жертв політичних 

репресій, 

патріотичне 

виховання 

населення 

9.Проводити роботу зі збереження 

й облаштування військових 

меморіалів, пам'ятників, 

меморіальних таблиць, місць 

масового захоронення жертв воєн, 

символічних могил 
 

постійно відділи культури, 

виконком міської 

ради 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- - - - - утримання в 
належних умовах 
пам'ятників, 
меморіальних 
таблиць, місць 
масового 
захоронення 
жертв воєн та 
прилеглих до них 
територій  

10.Оновити експозиції музеїв, 

кімнат бойової та трудової слави, 

присвячених подіям першої та 

другої світових воєн та 

антитерористичної операції, в 

навчальних закладах та закладах 

культури, краєзнавчих музеях 

постійно відділи культури, 

виконком міської 

ради 

не 

потре-

бує 

фінан-

сування 

 - 

 

- - - - - вшанування 
ветеранів війни та 
праці, 
реабілітованих 
жертв політичних 
репресій, 
патріотичне 
виховання 
населення 
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11.Покращити фінансування на 

медичне обстеження ветеранів 

війни в місті (зубопротез-ування, 

забезпечення меди-каментозними 

препаратами) 

2016-2020 

роки 

відділ охорони 

здоров’я , виконком 

міської ради 

міський 

бюджет 

100 20 20 20 20 20 

отримання 
ветеранами 
медичних послуг 
та медикаментом-
них препаратів 

2. Матері-

ально-

технічне 

та фінан-

сове 

забезпе-

чення 

1.Надавати ветеранам війни, праці, 

військової служби, органів 

внутрішніх справ, Збройних Сил 

України, реабілітованим жертвам 

політичних репресій, дітям війни 

натуральну допомогу в межах 

бюджетних асигнувань, а також 

нецільову матеріальну допомогу, 

згідно з розпорядженнями голів 

обласної та міської державних 

адміністрацій 

2016-2020 

роки 

управління 

соціального захисту 

населення, 

фінансове 

управління 

Бережанської 

міської ради 

облас-

ний 

бюджет 

 

 

 

міський 

бюджет 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

 

 

 

 

335 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

40 

згідно 

коштор

исних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

55 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

70 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

80 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

90 

щорічне 
покращення 
матеріально-
побутових умов 
проживання даної 
категорії 
населення  
вирішення 
проблем ветеранів 
війни та членів 
сімей загиблих, 
які перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах, і не 
знаходяться на 
соціальному 
обслуговуванні 
територіальних 
центрів 
 
 
 
 

2.Сприяти ефективній роботі 

ветеранських організацій, що 

ведуть активну громадську 

діяльність та мають фіксоване 

членство, надавати їм фінансову 

підтримку з коштів міського 

бюджету для здійснення статутних 

завдань згідно з статтею 20 Закону 

України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту” 

постійно управління 

соціального захисту 

населення, 

фінансове 

управління районної 

державної 

адміністрації 

облас-

ний 

бюджет 

 

 

 

міський 

бюджет 

 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

125 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

25 

згідно 

коштор

исних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

25 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

25 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

25 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

 

 

 

 

25 

щорічне 

поліпшення 

ефективності 

діяльності 5 

громадських 

організацій 

ветеранів 
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3.Вжити заходів для забезпечення 

мобільним зв’язком інвалідів війни 

та учасників бойових дій у період 

Другої світової війни, 

реабілітованих жертв політичних 

репресій на Україні, інвалідів 

Афганістану, членів 

антитерористичної операції, 

ветеранів ОУН-УПА, у разі 

технічної неможливості 

забезпечення їх помешкань 

стаціонарним телефонним зв’язком 

2016-

2020роки 

управління 

соціального захисту 

населення, 

виконком міської 

ради 

 

облас-

ний 

бюджет 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

згідно 

коштор

исних 

приз-

начкень 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

створення умов 

для спілкування та 

поліпшення якості 

життя ветеранів 

війни: ( при 

наявності 

відповідних заяв)  

 

 

 

  

4.Щомісяця здійснювати доплату 

до пенсії в сумі 208 гривень для 

осіб, на яких поширюється статус 

ветеранів ОУН-УПА 

 

2016-2020 

роки 

управління 

соціального захисту 

населення  

облас-

ний 

бюджет 

 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

 згідно 

коштор

исних 

приз-

начкень  

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

покращення 

матеріального 

становища 

ветеранів 

ОУН – УПА 

 

 

5.Надавати щомісячну допомогу 

сім’ям загиблих в Афганістані, та 

під час проведення 

антитерористичної операції в сумі 

208 гривень 

2016-2020 

роки 

управління 

соціального захисту 

населення  

облас-

ний 

бюджет 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

 згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

 згідно 

коштор

исних 

приз-

начкень  

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень 

згідно 

коштори

сних 

приз-

начкень  

щорічне 

покращення 

матеріального 

становища сімей 

загиблих воїнів 

 Всього по програмі (тис.грн.)   560,00 тис.грн. 
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми 
Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

програмою, покладаються на виконавців та управління соціального захисту 

населення. 

Виконавці інформують про хід і результати виконання заходів програми 

та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню соціального 

захисту населення щороку до 05 січня протягом 2016-2020 років. 

Узагальнену інформацію про хід і результати виконання заходів 

програми управління соціального захисту населення подає щороку до 15 січня 

протягом 2016-2020 років департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації. 

 
 

Секретар міської ради      П.В. Гончар 
 

260. Затвердити Комплексну програму розвитку цивільного захисту м. 

Бережани сіл Рай та Лісники на 2016-2017 роки (додається). 

 

«Затверджено» 

рішенням Бережанської міської ради  

від «    » квітня 2016року № 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

розвитку цивільного захисту м. Бережани сіл Рай та Лісники  

на 2016-2017 роки 
 

1. Паспорт  
1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, та мобілізаційної роботи міської 

ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки” 

Протокол засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 7 серпня 

2012 року № 3 

Протокол засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 березня 

2016 року № 2  

3. Розробник програми Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської 

ради 

4. Співрозробники програми Районний відділ Управління ДСНС України в Тернопільській 

області  

5. Відповідальні виконавці 

програми 

Фінансове управління, відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи.  

6. Учасники програми Фінансове управління, відділи з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та 
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мобілізаційної роботи, освіти, молоді та спорту, сектор 

економіки міської ради, керівники спеціалізованих міських 

служб цивільного захисту, підприємств, організацій та установ, 

що розташовані в межах м. Бережани сіл Рай та Лісники 

Бережанський район електромереж ВАТ 

”Тернопільобленерго”, лінійна дільниця №1 комбінованого 

центру телекомунікаційних послуг №142 ТФ ПАТ 

”Укртелеком”,  

7. Термін реалізації програми 2016-2017 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет та не бюджетні джерела фінансування, що не 

заборонені законом 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

509,3 тис. гривень 

1) кошти міського бюджету  463,3 тис. гривень 

2) кошти не бюджетних джерел 

фінансування 
46,0тис. гривень 

 

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

Програма розроблена відповідно ст. 19 Кодексу цивільного захисту 

України, Закону України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2013-2017 роки” та з метою запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення 

збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій, що є одним із головних пріоритетів у діяльності 

виконавчого комітету міської ради.  

На території м. Бережани сіл Рай та Лісники Тернопільської області 

розташовано 18 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і 

здоров’ю людей та територій. У наслідок високого рівня зношення 

технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних 

речовин, у тому числі при транспортуванні автомобільним та залізничним 

транспортом. Їх максимальна кількість при транспортуванні залізницею одним 

поїздом складає до 300 тонн (2-7 цистерн).  

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями 

зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними 

природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, 

сильними опадами, градом, снігопадами, обледенінням.  

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного 

захисту не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення 

становить понад 80 відсотків. Не організовано належним чином роботу із 

забезпечення пожежної безпеки в установах з причин недостатнього їх 

фінансування. 
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3. Визначення мети програми 

Метою Комплексної програми є забезпечення державної політики щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання 

проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від 

надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, 

визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і 

природної безпеки на території м. Бережани сіл Рай, Лісники та організаційних 

засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення 

безпечних умов для відпочинку населення та території міста, зменшення 

кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у 

повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та 

збереженням довкілля.  

 

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

джерела фінансування; строки та етапи виконання програми 
Досягнення вищезазначеної мети можливе в два етапи при здійсненні 

впродовж 2016-2017 років комплексу заходів та засобів. 

На першому етапі (2016 рік): 

- утворення та модернізація пункту управління начальника цивільного 

захисту м. Бережани сіл Рай та Лісники, на мирний час і особливий період його 

технічне оснащення комп’ютерною та іншою оргтехнікою. 

- встановлення на пункті управління начальника цивільного захисту 

сучасних засобів зв’язку і оповіщення, комп’ютерної та іншою оргтехніки, 

програмного забезпечення; 

- створення та накопичення матеріального резерву Бережанської міської 

ради для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- забезпечення особового складу міської ради та оперативних груп 

створених нею засобами радіаційного та хімічного захисту;  

- забезпечення роботи міської комісії з ПТЕБ та НС у зонах надзвичайних 

ситуацій, засобами радіаційного, хімічного захисту.  

 

На другому етапі (2015-2017 роки) передбачається: 

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

- технічне переоснащення підрозділів аварійно-рятувальних бригад 

(ланок) спеціалізованих служб цивільного захисту; 

 

Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування Комплексної програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та не бюджетних джерел фінансування.  
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Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Комплексної програми, становить 509,3 тис. гривень, з них 463,3 тис. гривень – 

за рахунок міського бюджету, 46,0 тис. грн. не бюджетних джерел 

фінансування. 

Обсяг фінансування Комплексної програми уточнюється щороку під час 

складання проекту міського бюджету. 

 

Таблиця 1 

Ресурсне забезпечення Комплексної програми розвитку цивільного 

захисту Бережанського району Тернопільської області на 2016-2017 роки 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту 

м. Бережани сіл Рай та Лісники є: 

1. Створення та модернізація пункту управління начальника цивільного 

захисту на мирний час і особливий період його технічне обладнання, придбання 

та встановлення автономного джерела енергоживлення, оснащення 

комп’ютерною та іншою оргтехнікою із програмним забезпеченням. 

2. Проведення налагоджувальних робіт на пункті управління із 

встановлення зв’язку з начальниками спеціалізованих служб цивільного 

захисту, з керівниками установ, підприємств та організацій м. Бережани сіл Рай 

та Лісники, що забезпечують життєдіяльність населення в умовах ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, та керівниками підприємств, що 

продовжують свою роботу в умовах особливого періоду та  

3. Придбання та проведення будівельно-монтажних робіт з встановлення 

автоматизованої системи централізованого оповіщення. 

4. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних 

запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-

відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

5. Забезпечення особового складу міських формувань засобами 

радіаційного та хімічного захисту. 

6. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

7. Забезпечення роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС у зонах 

надзвичайних ситуацій, оснащення оперативних груп сучасними засобами 

зв’язку комп’ютерною та іншою оргтехнікою 

Обсяг коштів,  

які пропонується залучити на виконання програми 

Етапи виконання по роках Усього витрат 

на виконання 

програми  
І ІІ 

2016 рік 2017 рік 

Обсяг ресурсів,  

усього, у тому числі: 
   

Міський бюджет    

Не бюджетні джерела фінансування    
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8. Технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. 

Показники продукту виконання заходів Програми по роках наведені у 

таблиці 2. 

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів 

для виконання заходів по розвитку системи зв’язку, оповіщення та 

інформатизації, створення та накопичення місцевого матеріального резерву для 

виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, моніторингу зсувних процесів 

і проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, 

неможливе.  
 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В.  



 

 

Додаток 1 

до розділу 5 Комплексної програми  

Таблиця 2 

 

Показники продукту виконання заходів комплексної програми по 

роках         
№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програми 

Вихідні 

дані на 

завершення 

програми 

З них по 

роках 

2016 2017 

Показники продукту Програми 

1 Придбання та проведення монтажних 

робіт з встановлення  автоматизованої 

телефонної мовної інформаційної системи 

ATRIS-PCI-A-12/2 централізованого 

оповіщення керівного складу цивільного 

захисту району 

од 0 1 1 - 

2 Забезпечення заходів щодо облаштування 

місць з масовим перебуванням людей 

сучасними технічними засобами 

оповіщення на випадок загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

од 0 31 11 20 

3 Придбання, встановлення  та утримання 

джерела автономного електропостачання 

на пункті управління 

од 0 1 1 - 

4 Створення та накопичення міського 

матеріального резерву для виконання 

заходів, спрямованих на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

відсотки 0 100 50 50 

5 Забезпечення особового складу 

територіальних  

невоєнізованих формувань засобами 

радіаційного та хімічного захисту 

відсотки 0 100 25 75 

6 Транспортне та майнове забезпечення 

районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

відсотки 0 100 25 75 

7 Проведення паспортизації потенційно-

небезпечних об’єктів 
од 0 6 6 - 

 

 
Керуючий справами виконавчого 
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Додаток 2 

до розділу 6 Комплексної програми 

 

Таблиця 3 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

комплексної програми розвитку цивільного захисту на 2016-2017 роки 
№ 

з/п 

Назва 

напрямк

у 

діяльнос

ті 

(пріорите

тні 

завдання

) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієн

товані 

обсяги 

фінан

суван

ня 

(варті

сть), 

тис. 

грн. у 

тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

2016 

рік 

201

7 

рік 

Разо

м 

 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Розвиток 

системи 

зв’язку, 

оповіщен

ня та 

інформат

изації 

цивільно

го 

захисту 

м.Бережа

ни на 

2016-

2017 

роки 

1. Модернізація 

системи 

централізованого 

оповіщення: 

- придбання та 

проведення 

монтажних робіт з 

встановлення  

автоматизованої 

телефонної речової 

інформаційної 

системи ATRIS-

PCI-A-12/2 

централізованого 

оповіщення 

керівного складу 

цивільного захисту 

м. Бережани 

- придбання та 

проведення 

монтажних робіт з 

встановлення  

загальної сирени 

2016 Відділ  

з питань 

цивільного 

захисту 

населення, 

взаємодії з 

правоохоро

нними 

органами, та 

мобілізаційн

ої роботи 

 Лінійна 

дільниця 

№1 

комбіновано

го центру 

телекомунік

аційних 

послуг № 

142 ТФ ПАТ 

 

«Укртелеко

м» 

міський 

бюджет 

37,0 

 

 

 

17,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

37,0 

 

 

 

17,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

Забезпечи

ть : 

- 

своєчасне 

інформува

ння 

органів 

управлінн

я 

цивільног

о захисту 

про 

загрозу та 

виникнен

ня 

надзвичай

них 

ситуацій 

- 

скороченн

я часу на 

доведення 

рішень 

начальник

а 

цивільног

о захисту 

щодо 

виконання 

заходів з 

попередж

ення та 



 

 

ліквідації 

наслідків 

надзвичай

них 

ситуацій 

 

- 

своєчасне 

інформува

ння 

населення 

про 

загрозу та 

виникнен

ня 

надзвичай

них 

ситуацій 

2.Експлуатаційно-

технічне 

обслуговування 

апаратури 

оповіщення:  

2016-

2017 

Відділ з 

питань ЦЗН 

ВПО та МР 

ЛД № 1 ТФ 

ПАТ 

„Укртелеко

м” 

Міській 

бюджет 

1,2 1,2 2,4 Забезпечи

ть 

щорічне 

підтриман

ня 

системи 

оповіщенн

я 

цивільног

о захисту  

в стані 

готовності 

до 

використа

ння. 

4. Забезпечення 

заходів щодо 

облаштування 

місць з масовим 

перебуванням 

людей сучасними 

технічними 

засобами 

оповіщення на 

випадок загрози або 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру 

2014-

2015 

Відділ з 

питань ЦЗН 

ВПО та МР 

ЛД № 1 ТФ 

ПАТ 

„Укртелеко

м” 

Міській 

бюджет  

8,0 15,

0 

23,0 Встановле

ння 

гучномовн

их 

ретрансля

торів в 

місцях з 

масовим 

перебуван

ням 

людей з 

розрахунк

у: 

- 31 од в 

м. 

Бережани 

(11 в 

місцях 

скупчення 

людей, 20 

шт. по 

вулицям 

міста) 

2016 рік  - 



 

 

11 шт. 

2017 рік - 

20 шт. 

 ВСЬОГО за напрямком програми 

 

міський 

бюджет 

 

46,2 16,

2 

62,4 Щорічне 

виконання 

становити

ме: 

2016 рік – 

81 %, 

2017 рік – 

19 % 

 

2. Модерніз

ації 

пункту 

управлін

ня 

начальни

ка 

цивільно

го 

захисту 

м.Бережа

ни на 

мирний 

час і 

особливи

й період 

його 

технічне 

оснащен

ня 

оргтехнік

ою, 

ПЕОМ та 

їх  

програмн

им 

забезпече

нням. 

1. Косметичний 

ремонт приміщення 

пункту управління 

начальника 

цивільного захисту 

м.Бережани на 

мирний час і 

особливий період та 

його технічне 

оснащення 

сучасними 

засобами зв’язку, 

комп’ютерною та 

іншою оргтехнікою 

та програмним 

забезпеченням . 

 Відділ з 

питань ЦЗН 

ВПО та МР 

ЛД № 1 ТФ 

ПАТ 

„Укртелеко

м” 

Міській 

бюджет 

12,0 8,0 20,0 Здійснен

ня 

косметич

ного  

ремонту 

приміще

ння 

пункту 

управлін

ня 

начальни

ка 

цивільно

го 

захисту, 

оснащен

ня його 

комп’юте

рною та 

іншої 

оргтехнік

ою з 

ліцензійн

им 

програмн

им 

забезпече

нням 

забезпеч

ить 

покраще

ння 

роботи 



 

 

оператив

ного 

штабу, 

зменшен

ня часу 

на 

прийнятт

я 

рішення 

начальни

ка ЦЗ та 

доведенн

я його до 

виконавц

ів.  По 

роках: 

2016 р. -  

проведен

ня 

косметич

ного 

ремонту, 

придбанн

я ПЕОМ 

з  

програмн

им 

забезпече

нням, 

принтера

, 

цифровог

о 

фотоапар

ату. 

2017 – 

придбанн

я 

відеокам

ери та 

проектор

а показу 

відеомате

ріалів  

 

  2. Придбання, 

встановлення  та 

утримання джерела 

автономного 

електропостачання 

2017 Відділ з 

питань ЦЗН 

ВПО та МР 

Бережанськ

ий РЕМ 

Міській 

бюджет 

- 5,0 5,0 Забезпеч

ить 

роботу 

пункту  

управлін

ня 

начальни

ка ЦЗ 

району та 

оператив

ного 

штабу в 



 

 

умовах 

надзвича

йних 

ситуацій. 

  3. Проведення 

монтажних робіт на 

пункті управління 

із встановлення 

зв’язку з службами 

цивільного захисту 

підприємствами, 

організаціями та 

установами (по 

напрямкам збору 

інформації) та його 

технічне 

обслуговування 

 

2016 Відділ з 

питань ЦЗН 

ВПО та МР 

ЛД № 1 ТФ 

ПАТ 

„Укртелеко

м”  

Міській 

бюджет 

5,0 - 5,0 Створить 

умови 

для 

отриманн

я 

необхідн

ої 

інформац

ії від, 

керівникі

в служб 

ЦЗ,   

підприєм

ств, 

організац

ій та 

установ 

щодо 

виконанн

я заходів 

цивільно

го 

захисту в 

мирний 

час,  

особливи

й період. 

Забезпеч

ить 

зменшен

ня часу 

для 

обробки 

отримано

ї 

інформац

ії та 

подачі її 

до 

обласних 

структур. 

  4. Забезпечення 

роботи оперативних 

груп у зонах 

надзвичайних 

ситуацій 

2016-

2017 

Фінансове 

управління 

та 

відділ з 

питань ЦЗН 

ВПО та МР 

міської ради 

Міській 

бюджет 

5,0 5,0 10,0 Придбан

ня 

необхідн

ого 

майна та 

розхідни

х 

матеріалі

в для 

забезпече

ння 

роботи 



 

 

оператив

них груп 

у зонах 

надзвича

йних 

ситуацій: 

- АІ-92 – 

200 л.  

- 

гучномов

ець – 2шт 

- ліхтарі 

гасові -2 

шт. 

 

- ліхтарі 

акумулят

орні -  2 

шт., 

- 

шанцеви

й 

інструме

нт – 2 к-

ти. 

 ВСЬОГО за напрямком програми 

 

Міській 

бюджет 

22,0 18,0 40,0 Щорічне 

виконанн

я 

становит

име: 

2016 рік 

– 55 %, 

2017 рік 

– 45 % 

 

3. Створення та 

накопичення 

районного 

матеріального 

резерву для 

виконання 

заходів, 

спрямованих 

на 

запобігання 

та ліквідацію 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного 

та 

природного 

характеру 

 Щорічне 

проведення 

заходів з 

поповнення 

використаних 

матеріалів 

запасів та 

користування їх 

номенклатури за 

результатами 

проведення 

аварійно-

відновлювальни

х робіт з 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

2014– 

2017 

Фінансов

е 

управлін

ня та 

відділ з 

питань 

ЦЗН 

ВПО та 

МР 

міської 

ради 

Міській 

бюджет 

65,0 58,0 123,0 Створ

ення 

район

ного 

матері

альног

о 

резерв

у та 

щоріч

не 

його 

попов

нення 

відпов

ідно 

до 

номен

клатур

и та 

обсягі

в: 



 

 

авто 

бензи

н  - 2  

т.,  

дизель

не 

пальн

е – 2 

т.,  

скло – 

200 

кв. 

метрів

,   

шифе

р – 

150 

листів

., 

цвяхи 

шифе

рні  - 

30 кг.,  

лист 

оцинк

овани

й – 

                    

100 

листів.,  

мішки 

для 

піску 

–  

                    

2000 

шт.,  

пилома

теріали 

– 5 м. 

куб. 

 ВСЬОГО за напрямком програми 

 

Міській 

бюджет 

65,0 58,0 123,0 Щоріч

не 

викон

ання 

станов

итиме: 

2016 

рік – 

53,0 

%, 

2017 

рік – 

47,0 % 

 

4. Організація 

рятування 

Забезпечення 

проведення 

2016-

2017 

Фінансов

е 

Міській 

бюджет 

18,0 36,0 54,0 Закупів

ля 



 

 

людей на 

водних 

об’єктах 

заходів з 

організації 

рятування 

людей на 

водних 

об’єктах 

району 

управлін

ня, 

відділ з 

питань 

ЦЗН 

ВПО та 

МР 

міської 

ради,  

плавучи

х 

засобів, 

водолаз

ної 

техніки 

та 

обладна

ння і 

шкіперс

ького 

майна :  

2016 рік 

- 

рятувал

ьні 

жилети 

- 4шт., 

рятувал

ьні 

круги – 

4 шт., 

канат 

капроно

вий – 

50м. 

компле

кт 

спеціал

ьного 

водолаз

ного 

обладна

ння -  1 

к-т 

2017 - 

човен 

дюрале

алюмін

евий 

типу 

«Язь» -

1 од., 

навісни

й мотор 

для 

човна – 

1 шт.   

 ВСЬОГО за напрямком програми            Міській 

бюджет 

18,0 36,0 54,0 Щорічн

е 

виконан

ня 

станови

тиме: 

2016 рік 

– 10 %, 

2017 рік 



 

 

– 50 % 

 

5. Забезпеч

ення 

особовог

о складу 

міських  

невоєніз

ованих 

формува

нь 

засобами 

радіаційн

ого та 

хімічног

о захисту 

Забезпечення 

засобами 

радіаційного та 

хімічного 

захисту 

особового 

складу міських  

невоєнізованих 

формувань 

міського 

підпорядкуван

ня 

2016

-

2017 

Фінансо

ве 

управлі

ння, 

відділ з 

питань 

ЦЗН 

ВПО та 

МР 

міської 

ради, 

Міській 

бюджет 

41,2 41,2 82,4 Забезпечення 

засобами 

радіаційного та 

хімічного 

захисту з 

метою 

підвищення 

рівня 

захищеності  

від впливу 

шкідливих 

техногенних 

факторів 

особового 

складу міської 

ради  (80чол.) 

з них: 

2 оперативні 

групи 

                          

(8чол.) 

 оперативний 

штаб  

                          

(28 чол.),  

 евакуаційна 

комісія  

                          

(24-чол.),  

відповідно до 

розрахунку: 

протигази – 80 

штук, патрони 

регенеративні  

(РП-4-01) – 4 

шт., 

респіратори – 

80 штук 

костюми 

захисні  Л-1 – 

36  шт.,  

 костюми 

захисні ОЗК – 

44 штук, 

 дозиметри-

гамма 

випромінюванн

я індивідуальні 

ДКТ-21 –  80 

шт.,  

 дозиметри-

радіометри 

прилади рад. 

розвідки - 1шт,  

прилади 



 

 

хімічної 

розвідки – 1 

штука,  

газоаналізатор

и – 1шт. 

 

 ВСЬОГО за напрямком програми   (районний 

бюджет ) 

Міській 

бюджет 

41,2 41,2 82,4 Щорічне 

виконання 

становитиме: 

2016 рік – 50 % 

2017 рік – 50 % 

 

6. Трансп

ортне 

та 

майнов

е 

забезпе

чення 

міської 

комісії 

з 

питань 

техноге

нно-

екологі

чної 

безпеки 

та 

надзвич

айних 

ситуаці

й 

Закупівля бензину 

А-95 для 

транспортного 

забезпечення 

міської комісії з 

питань 

техногенно-

екологічної 

безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій 

2016-

2017 

Фінансове 

управління, 

відділ з 

питань ЦЗН 

ВПО та МР 

міської 

ради, 

Міські

й 

бюдже

т 

2,0 2,0 4,0 Забезпеченн

я роботи 

міської  

комісії з 

питань 

техногенно-

екологічної 

безпеки та 

надзвичайни

х ситуацій в 

польових 

умовах  на 

місці подій: 

- закупівля 

бензину А-

95 – 0,1 т., 

- придбання 

канцтоварів 

 ВСЬОГО за напрямком програми  (районний бюджет) міськ

ий 

бюдж

ет 

 

2,0 2,0 4,0 Щорічне 

виконання 

становитиме

: 

2016 рік – 

50 %, 

2017 рік – 

50 % 

 

7. Викона

ння 

заходів, 

спрямо

ваних 

на 

навчан

ня 

населен

ня 

основа

м 

життєді

яльност

і, діям в  

1. 

Прове

дення 

район

них та 

участь 

в 

облас

них 

змаган

нях 

«Друж

ин 

юних 

пожеж

2016- 

2017 

Відділ 

освіти  

міської 

ради 

Районний 

відділ 

управлінн

я ДСНС 

України в 

Тернопіл

ьській 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

1,5 

3,5 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

1,5 

14,0 

 

 

 

 

 

 

11,0 

 

3,0 

 

Популяризація 

серед дітей та 

молоді здорового 

способу життя. 

Формування у дітей 

та підлітків 

відповідального 

ставлення до 

особистої і 

колективної 

безпеки, здобуття 

практичних 

навичок та умінь 

поведінки в 

екстремальних 



 

 

екстрем

альних 

ситуаці

ях 

них», 

«Шко

ла 

безпек

и» : 

- 

придб

ання 

споря

дженн

я та 

його 

утрим

ання 

-  

забезп

еченн

я 

участі 

в 

облас

них 

змаган

нях 

 

ситуаціях. 

Щорічне 

проведення змагань 

в кількості: 

- дружин юних 

пожежних 1 раз; 

- «Школа безпеки» 

1 раз 

 

2. 

Забезп

еченн

я 

прове

дення 

спорт

ивно – 

масов

их 

заході

в 

пожеж

но 

рятува

льног

о 

спрям

уванн

я 

2014- 

2017 

Відділ 

освіти  

районної 

державно

ї 

адміністр

ації 

Районний 

відділ 

УДСНС 

У 

міськ

ий 

бюдж

ет 

 

1,0 1,0 2,0 Участь районної 

команди у кущових 

та обласному 

змаганнях 

3. 

Вигот

овлен

ня 

друко

ваної 

та 

іншої 

проду

кції з 

навча

ння 

2014- 

2017 

Відділ 

освіти  

районної 

державно

ї 

адміністр

ації 

Районний 

відділ 

управлінн

я ДСНС 

України в 

міськ

ий 

бюдж

ет 

 

2,0 2,0 4,0 Виготовлення 

куточків цивільного 

захисту для шкіл 

району: 

2014 р. - 14к-тів, 

         (ЗОШ І-ІІІ 

ступенів) 

2015 рік – 14к-ті 

(ЗОШ І-ІІ ступенів)  

2016 рік - 15 к-тів 

(ЗОШ І ступеня)  

2017 рік – місця 



 

 

населе

ння 

основ 

безпек

и 

життє

діяльн

ості та 

діям в 

екстре

мальн

их 

ситуа

ціях 

області  масового  

скупчення людей. 

(БТШ стадіон, 

водоймище, місця 

літнього 

відпочинку) 

 

 ВСЬОГО за напрямком програми 

 

міськ

ий 

бюдж

ет 

 

13,5 6,5 20,0 Щорічне виконання 

становитиме: 

2016 рік – 67 %, 

2017 рік – 33 % 

 

8.  Виконання 

заходів, 

спрямован

их на 

навчання 

керівних 

кадрів 

цивільного 

захисту 

 

 

 

 

Забезпечення 

слухачами 

обласних 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

керівних кадрів 

цивільного 

захисту 

2016-

2017 

Відділ 

МАЖКГ та 

ЦЗ,  фінансове 

управління 

районної 

державної 

адміністрації 

міський 

бюджет 

 

не 

бюджетн

і 

джерела 

фінансув

ання 

 

- 

 

 

- 

3,5 

 

 

6,0 

3,5 

 

 

6,0 

Забезпечен

ня 

отримання 

керівними 

кадрами 

м.Бережаи 

підвищенн

я 

кваліфікац

ії з питань 

цивільного 

захисту та 

проходжен

ня ними 

навчання 

на 

обласних 

курсах 

цивільного 

захисту та 

безпеки 

життєдіяль

ності 

Тернопільс

ької 

області  

 ВСЬОГО за напрямком програми  - 9,5 

 

9,5 Щорічне 

виконання 

становити

ме: 

2017 рік – 

100 %, 

 

9.  Здійснен

ня 

організац

ійних та 

1.Розроблення 

документів, 

необхідних для 

проведення 

2014 

- 

2017  

Керівники 

потенційно-

небезпечних 

об’єктів 

не 

бюджет

ні 

джерела 

2,0 2,0 4,0 Зменшення 

ризику 

виникнення НС та 

досягнення 



 

 

спеціаль

них 

заходів 

щодо 

запобіган

ня 

виникнен

ню 

надзвича

йних 

ситуацій 

аварійно-

рятувальних та 

інших 

невідкладних 

робіт на 

потенційно -

небезпечних 

об’єкт 

фінансув

ання 

гарантованого 

рівня захисту 

населення і 

територій від їх 

наслідків 

2.Проведення 

паспортизації 

потенційно-

небезпечних 

об’єктів 

2014

-  

2017  

 

Керівники 

потенційно-

небезпечних 

об’єктів 

не 

бюджет

ні 

джерела 

фінансув

ання 

36,0 - 36,0 Виготовлення 

паспортів 

потенційно-

небезпечних 

об’єктів (6 

паспортів) 

 ВСЬОГО за напрямком програми  ( не бюджетні 

джерела фінансування ) 

 

не 

бюджет

не 

фінансув

ання 

38,0 2,0 40,0 Щорічне 

виконання 

становитиме: 

2016 рік – 50 %, 

2017 рік – 50 % 

 

10. Технічн

е 

переосн

ащення 

підрозд

ілів 

операти

вно-

рятувал

ьних 

служб 

цвіль 

ного 

захисту 

1. 

Придбання 

засобів 

захисту 

особового 

складу 

оперативн

о-

рятувально

ї служби 

цивільного 

захисту 

2016

- 

2017 

Районний відділ 

Управління 

ДСНС України 

у 

Тернопільській 

області 

 

міськ

ий 

бюдж

ет 

 

16,0 16,

0 

32,

0 

Придбання захисних 

спеціальних костюмів: 

“Ліга S” - 16 од. 

 

2016 рік – 3 од. 

2017 рік – 3 од. 

 

  2. 

Придбання 

засобів 

пожежогас

іння. 

2016

- 

2017 

Районний відділ 

Управління 

ДСНС України 

у 

Тернопільській 

області 

міськ

ий 

бюдж

ет 

 

21,0 21,

0 

42,

0 

Придбання суміші 

піноутворювача в 

кількості 2-х тон 

 

 ВСЬОГО за напрямком програми  (міський 

бюджет) 

 

міськ

ий 

бюдж

ет 

 

37,0 37,

0 

74,

0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2016 рік – 50 %, 

2017 рік – 50 % 

Комплект шанцевого інструменту з розрахунку : сокира - 1 шт., лопата 

совкова - 1 шт., лопата звичайна – 1 шт., лом - 1 шт., ножівка по дереву - 1 шт.,  

кирка - 1 шт., ключ трубний - 1 шт., домкрат – 1 шт., трос 5 м. - 1 щт.) 

Примітка:: Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи -  відділ з 

питань ЦЗН ВПО та МР, Лінійна дільниця №1 комбінованого центру 

телекомунікаційних послуг № 142 Тернопільсьої філії  ПАТ  «Укртелеком» – 

ЛД № 1 ТФ ПАТ «Укртелеком» 
 

Керуючий справами виконавчого 



 

 

комітету (секретар) Бережанської міської ради                                                                  

О.С.ТИМАНСЬКИЙ 
 

Кисельов С.В. 

 

261. Передати в оренду строком на два роки та одинадцять місяців ПП Кубів 

Віталію Степановичу майно територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай - частину приміщення Бережанської загальноосвітньої школи 

I - III ступенів №3 площею 22.75 кв. м. та долі спільного користування 4,6 кв. 

м. по вул. Садова, 5 в м. Бережани. 

261.2. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок – частини приміщення 

Бережанської загальноосвітньої школи I - III ступенів №3 площею 22.75 кв. 

м. та долі спільного користування 4,6 кв. м. по вул. Садова, 5 в м. Бережани в 

сумі 73 383 грн.(сімдесят три тисячі триста вісімдесят три гривні ), без ПДВ. 

261.3. Встановити орендну ставку за частину приміщення Бережанської 

загальноосвітньої школи I - III ступенів №3 площею 22.75 кв. м. та долі 

спільного користування 4,6 кв. м. по вул. Садова, 5 в м. Бережани, а саме - 10 

% від вартості майна визначеної експертним шляхом на рік. 

261.4. Встановити, що на період літніх канікул з 01 червня по 31 серпня – орендна 

плата не нараховується . 

261.5. Юридичному відділу міської ради підготувати в установленому порядку 

договір оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Бережани, сіл Лісники та Рай згідно з пунктом 1 цього 

рішення. 

261.6. Відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку міської ради 

підготувати розрахунок розміру орендної плати відповідно до рішення сесії 

міської ради від 27.03.2008р. №525. 

 

262. Продовжити терміном до 01.04.2017 року гр. ___________________, жительці 

м. Бережани, вул. Січових Стрільців, ____ оренду земельної ділянки площею 

514 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. Котляревського 

(біля присадибної ділянки). 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору 

оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

263. Надати терміном до 01.04.2017 року гр. ___________________, жителю м. 

Бережани, вул. Комарова, ___ в оренду земельну ділянку площею 220 кв. м 

для ведення городництва в м. Бережани по вул. Комарова (біля присадибної 

ділянки № ). 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору 

оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 



 

 

264. Надати терміном до 01.04.2017 року гр. ___________________, жительці м. 

Бережани, вул. Комарова, ___ в оренду земельну ділянку площею 230 кв. м 

для ведення городництва в м. Бережани по вул. Комарова (біля присадибної 

ділянки № ___). 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору 

оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

265. Погоди гр. ___________________, жителю м. Бережани, вул. Гайова, ___ 

надання в оренду терміном на 1 рік  земельної ділянки площею 0,15 га для 

ведення городництва за межею міста в урочищі «Біля птахофабрики». 

266. Продовжити терміном до 01.04.2017 року гр. ___________________, жителю 

м. Бережани, вул. О.Кобилянської, ___ оренду земельної ділянки площею 600 

кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. О.Кобилянської. (біля 

присадибної ділянки). 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору 

оренди і його реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

 

267. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

___________________, жителю м. Бережани, вул. Львівська, ___ земельної 

ділянки площею 799 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

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

Олександра Філя, ___ із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

2. Передати гр. ___________________, жителю м. Бережани, вул. 

Львівська, ___ земельну ділянку площею 799 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

м. Бережани по вул. Олександра Філя, ___ (код по КВЦВЗ – 02.01. – для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд , кадастровий номер ___________________, землі 

житлової та громадської забудови ) із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

268. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

___________________, жителю м. Бережани, вул. Золочівська, ___ земельної 

ділянки площею 799 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

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

Голоднюка, ___ із земель міста не наданих у власність чи користування. 



 

 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

2. Передати гр. ___________________, жителю м. Бережани, вул. 

Золочівська, ___ земельну ділянку площею 799 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

м. Бережани по вул. Устима Голоднюка, ___ (код по КВЦВЗ – 02.01. – 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд , кадастровий номер ___________________, землі 

житлової та громадської забудови ) із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

269. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

___________________, жителю м. Бережани, вул. Шептицького, ___ 

земельної ділянки площею 800 кв. м для будівництва та обслуговування 

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

Устима Голоднюка, ___ із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

3.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

2. Передати гр. ___________________, жителю м. Бережани, вул. 

Шептицького, ___ земельну ділянку площею 800 кв. м для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. Устима Голоднюка, ___ (код по КВЦВЗ – 

02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

___________________, землі житлової та громадської забудови ) із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

270. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду торгово-

роздрібному об’єднанню Бережанського РайСТ земельної ділянки площею 

1,0913 га для обслуговування будівель торгівлі по вул. Привокзальна, 1 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; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

2. Надати в оренду терміном до 01.04. 2021 року торгово-роздрібному 

об’єднанню Бережанського РайСТ земельну ділянку площею 1,0913 га 

для обслуговування будівель торгівлі по вул. Привокзальна, 1 в м. 



 

 

Бережани (код по КВЦВЗ – 03.07. – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, кадастровий номер 6120410100 04 013 0193, землі 

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

користування. 

3. Орендну плату встановити в розмірі 3-12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.( нормативно грошова оцінка 3120026,70 грн.) 

4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

271. Продовжити терміном до 01.04.2021 року ТОВ «Христина» оренду земельної 

ділянки площею 280 кв. м наданої для обслуговування виробничих будівель 

та споруд по вул. Замость, 4а» в м. Бережани. 

1 Орендну плату встановити в розмірі 3-12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

272. Продовжити терміном до 01.04.2021 року ТОВ « Христина» оренду 

земельної ділянки площею 1246 кв. м. наданої для обслуговування 

виробничих будівель та споруд по вул. Замость, 4 «а» в м. Бережани. 

1. Орендну плату встановити в розмірі 3-12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

273. Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,1643 га наданої в 

оренду ОСББ «Голос» для обслуговування житлових будинку № 4, 6 по вул. 

Шевченка в м. Бережани за згодою двох сторін. 

1. Зняти з реєстру вищевказану земельну ділянку. 

274. Надати ОСББ «Голос» в постійне користування земельну ділянку площею 

0,1643 га для обслуговування житлових будинків по вул. Шевченка,4,6 в м. 

Бережани, кадастровий номер ___________________. 

1. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

275. Внести зміни в п. рішення сесії міської ради №1119 від 26.03.2015 року. 

пункт 8.2. скасувати та викласти в такій редакції. 

1.  Надати в постійне користування ОСББ «Новинка - 19» м. Бережани, 

вул. Чорновола, 19 земельну ділянку площею 2094 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Чорновола, 

19 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий 

номер ___________________ землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування.» 

 

276. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Осипа 

Ковшевича-12» м. Бережани, вул. Ковшевича, 12 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

обслуговування житлового будинку по вул. Ковшевича, 12 в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

1.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2017 

року. 



 

 

277. Надати гр. ______________________, жителю с. Рай, вул. Раївська, _____ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 603 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рай із земель не наданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2017 

року. 

278. Надати гр. ______________________, жительці м. Бережани, вул. 

Тернопільська, _____ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 82 кв. м для ведення 

садівництва по вул. Садова в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2017 

року. 

279. Надати гр. ______________________, жительці м. Бережани, вул. Садова, ___ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 158 кв. м. для ведення садівництва по вул. Садова 

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

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2017 

року. 

280. Надати гр. ______________________, жителю с. Острів, Тернопільського 

району дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 1368 кв. м. для обслуговування придбаної 

свердловини по вул. Шевченка, _____ в м. Бережани із земель не наданих у 

власність чи користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2017 

року. 

281. Надати гр. ______________________, жителю м. Бережани, вул. 

Шептицького, ___ та гр. ______________________, жителю м. Бережани. вул. 

Хатки, ___ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 4227 кв. м. для обслуговування придбаної 

нежитлової будівлі по вул. Шевченка, ___ в м. Бережани із земель не наданих 

у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2017 

року. 

282. Надати ДП «Бережанське лісомисливське господарство» дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 

ділянки орієнтованою площею 1,5 га обслуговування адміністративної та 

господарських будівель по вул. Раївська, 63 в с. Рай із земель не наданих у 

власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2017 

року. 

283. Відмовити гр. ______________________, жителю м. Бережани, вул. 

Крушельницької, _____ у долученні земельної ділянки площею 8 кв. м. для 

обслуговування магазину по вул. Міцкевича, ____ у зв’язку відмовою 



 

 

виконавчого комітету міської ради у влаштуванні сходової клітки із фасадної 

сторони магазину. 

284. Відмовити гр. ______________________, жителю м. Бережани, вул.8-го 

Березня, ___ у надані дозвілу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки. для ведення садівництва в районі 

вулиць 8-го Березня-Козацька, оскільки дані земельні ділянки знаходяться за 

межею міста Бережани. 

 

285. Припинити Бережанському РайСТ право користування земельною ділянкою 

площею 0,5595 га наданої для обслуговування нежитлових будівель по вул. 

Шевченка, 136 у зв’язку з відчуженням будівель та добровільною відмовою.  

Земельні ділянки, на які припинено право користування перевести до земель 

не наданих у власність чи користування . 

 

 

286. Надати гр. _____________________ та гр. _____________________, жителям 

с. Рай, вул. Раївська, ____ дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 633 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. 

Раївська, ____ в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

287. Надати гр. _____________________, жителю с. Рай, вул. Раївська, ____ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1300 кв. м для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

288. Надати гр. _____________________, жителю с. Рай, вул. Раївська, ____ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1197 кв. м для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

289. Надати Бережанському районному споживчому товаристві дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельних ділянок в натурі на (місцевості) загальною площею 0,7474 для 

обслуговування будівель та споруд по вул. Шевченка, 136 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

 



 

 

290. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 458 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

____________________ гр. ____________________ по вул. Гайова, ____ в м. 

Бережани.  

1. Передати гр. ____________________, жительці м. Бережани, вул. Гайова, 

___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 458 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Гайова, __ в м. Бережани. 

2 Встановити сервітут на земельну ділянку площею 7 кв м для встановлення 

будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою 

ремонту будівель та споруд (07.09). 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Гр. ____________________ виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

291. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 599 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

____________________гр. ____________________по вул. Січових Стрільців, 

___ в м. Бережани.  

1. Передати гр. Ковальчуку Тарасу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

Січових Стрільців, ___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 

559 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, ___ в м. 

Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ____________________виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

292. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 600 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

____________________ гр. ____________________ по вул. О.Кобилянської, 

___ в м. Бережани.  

1. Передати гр. ____________________, жителю с. Двірці, Бережанського 

району безоплатно у власність земельну ділянку площею 600 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. О.Кобилянської, ___ в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



 

 

3. Гр. ____________________виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

 

Після виготовлення та затвердження детального плану забудови  земельної 

ділянки по вул. Тепла та вул. Л. Українки в м. Бережани повторно розглянути 

питання щодо надання громадянам (згідно списку) земельних ділянок для 

будівництва автогаражів.  

№п/п Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

293 __________________________  вул. Січових Стрільців, ___ 

294 __________________________ вул. Січових Стрільців, ___ 

295 __________________________ вул. Золочівська, ___ 

296 __________________________ вул. Л.Українки, ____ 

 

297. Затвердити Положення про відділ з питань державної реєстрації 

Бережанської міської ради (додається). 

297.1 Доручити начальнику відділу з питань державної реєстрації Бережанської 

міської ради підготувати посадові інструкції працівників відділу згідно 

даного Положення. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Бережанської 

міської ради 

від ___________ 2016р. №  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  

БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БЕРЕЖАНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (далі – відділ) є структурним підрозділом Бережанської міської 

ради  та реалізовує повноваження Міністерства юстиції України у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Бережанській 

міській раді та міському голові. 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, 

іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями міського голови  та 

цим Положенням. 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 



 

 

2.1. Метою Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сферах 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 

реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань  в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством 

України, нормативно-правовими актами та даним Положенням. 

2.2. Основним завданням Відділу є державна реєстрація, а саме: 

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто 

офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових 

прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 

записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

- державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань  тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту 

створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення 

статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також 

проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства. 

2.3. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами, апаратом Бережанської міської ради, органами 

місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, 

організаціями, об'єднаннями громадян. 

 

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА 

ПОВНОВАЖЕНЬ 

3.1. Відділ у встановленому порядку: 

3.1.1. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень відповідно до закону; 

3.1.2. Забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме 

майно та їх обтяження відповідно до закону; 

3.1.3. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру 

прав на нерухоме майно; 

3.1.4. Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно 

до закону; 

3.1.5. Забезпечує ведення та зберігання: 

- реєстраційних справ, у тому числі переданих державними реєстраторами, 

які не перебувають у трудових відносинах з Бережанською міською радою та 

проводять державну реєстрацію прав; 

- облікових справ, які сформовані Відділом під час проведення державної 

реєстрації прав; 

- інвентаризаційних справ, переданих суб'єктами господарювання після 

проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; 

3.1.6. Вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення роботи  

відділу державної реєстрації  міської ради; 



 

 

3.1.7. Забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

3.1.8. Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань. Проведення інших реєстраційних дій 

відповідно до законодавства; 

3.1.9. Забезпечує надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відповідно до законодавства; 

3.1.10. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань; 

3.1.11. Забезпечує ведення реєстраційних справ щодо державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

3.1.12. Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

3.1.13. Готує проекти розпоряджень міського голови, віднесених до 

компетенції Відділу; 

3.1.14. Сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо 

стану державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

3.1.15. Інформує Бережанську міську раду, міського голову про стан 

виконання Відділом завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень,  державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

3.1.16. Представляє у встановленому порядку інтереси Відділу в судах та 

інших органах під час розгляду правових питань і спорів; 

3.1.17. Здійснення інших покладених на Відділ повноважень згідно з чинним 

законодавством. 

3.2. Відділ має право: 

3.2.1. Одержувати безкоштовно в установленому порядку: 

- від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, 

документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав; 

- від акредитованих суб'єктів та/або Центрів надання адміністративних 

послуг інформацію, оригінали документів, інші матеріали, необхідні для 

виконання своїх функцій; 

3.2.2. Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки 

використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом 

безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

3.2.3. Інформувати  міського голову,  у разі покладання на Відділ роботи, що 

не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні 

структурні підрозділи Бережанської міської ради чи їх посадові особи - не 



 

 

надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Відділом 

покладених на нього завдань та функцій; 

3.2.4. Ініціювати залучення спеціалістів інших структурних підрозділів 

Бережанської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, 

інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян, 

представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним 

погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Відділом покладених на нього 

завдань та функцій; 

3.2.5. Брати участь у колегіях Бережанської міської ради, нарадах, комісіях, 

робочих групах з питань, віднесених до компетенції Відділу; 

3.2.6. Оголошувати тендера та конкурси з питань забезпечення виконання 

Відділом своїх завдань та функцій, з дотриманням процедури . 

 

4. Керівництво відділом 
   Відділ очолює начальник, який призначаються на посаду розпорядженням 

міського голови за рекомендацією конкурсної комісії міської ради, звільняється з 

посади – розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства. 

На посаду начальника Відділу може бути призначена особа,  яка має повну 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи 

за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на 

керівних посадах не менше 3-х років, або, виходячи із виконання виконавчим 

органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в 

інших сферах управління не менше 5-х років, вільно володіє українською мовою.  

Начальник відділу: 

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на нього завдань та прийняття ним 

рішень, визначає ступінь відповідальності його працівників; 

- організовує діяльність відділу; 

- затверджує функціональні обов’язки працівників відділу; 

- планує роботу відділу, вживає заходів щодо удосконалення організації та 

підвищення ефективності роботи відділу 

- забезпечує в межах своєї компетенції підготовку розпоряджень міського 

голови та рішень виконкому міської ради; 

- звертається з поданням до міського голови про прийняття рішень щодо 

притягнення до відповідальності посадових осіб винних у порушенні 

законодавства; 

- вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмежень, а в разі 

потреби, припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, 

експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть привести до 

виникнення надзвичайних ситуацій, або загрожують життю та здоров’ю людей; 

- скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його 

компетенції;  

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників відділу; 



 

 

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також 

покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради її виконавчого 

комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови. 

 

5. Відповідальність. 
Начальник відділу несе персональну відповідальність за: 

- виконання покладених на відділ завдань і здійснення його працівниками 

своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення; 

- прийняття ним рішень вимогам чинного законодавства; 

- виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень і 

доручень міського голови; 

- своєчасну і достовірну інформацію та звітність, що входять до його 

компетенції; 

- підготовку проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови та інших документів, що стосуються діяльності 

відділу. 

  

6. Умови оплати праці відділу 
Оплата праці працівників відділу здійснюється згідно з чинним 

законодавством України. 

 

7. Заключні положення 
1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Структуру, 

граничну чисельність відділу затверджує міська рада, штатний розпис 

відділу, витрати на його утримання - міський голова. 

2. Начальник відділу може вносити пропозиції щодо уточнення кошторису 

витрат.  

3. Міський голова м. Бережани створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, 

телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, сейфами для зберігання 

документів, меблями, інвентарем, канцтоварами, тощо, а також 

законодавчими актами та іншими нормативно-правовими документами, 

довідковими матеріалами. 

4. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться міською радою у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

 

 

Секретар міської ради      П.В. ГОНЧАР 
 

298. Затвердити Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 

Бережанської міської ради (додається). 



 

 

Доручити начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців 

Бережанської міської ради підготувати посадові інструкції працівників 

відділу згідно даного Положення. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Бережанської 

міської ради 

від ___________ 2016р. №  

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ ведення Державного реєстру виборців Бережанської міської ради 
Відповідно до законів України про “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

Державний реєстр виборців”, постанови Центральної виборчої комісії від 26 

лютого 2016 року № 58 “Питання діяльності органу (відділу) ведення 

Державного реєстру виборців та регіонального органу (відділу) 

адміністрування Державного реєстру виборців ”: 

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі –  Відділ ведення Реєстру) 

утворюється головою міським головою, йому підзвітний та підконтрольний і 

підпорядковується керівникові апарату місцевої державної адміністрації. 

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Центральної виборчої комісії, відповідно актами Міністерства закордонних 

справ України,  голови обласної, міської ради,  а також положенням про 

відділ ведення Реєстру. 

3. Основними завданнями Відділу ведення Реєстру є: 

- ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), до якого 

заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу 

відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і 

проживають або перебувають на території міста Бережани,  а також, які 

проживають або перебувають за межами України; 

- складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і 

референдумів. 



 

 

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань: 

4.1. забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-

правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: 

внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до 

персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі –

 персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у 

спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр 

виборців" (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, 

прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та 

автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних 

даних Реєстру;



 

 

4.2. веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за 

формою, встановленими розпорядником Реєстру;  

4.3. забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його 

ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованій 

інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр 

виборців"; 

4.4. визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер 

виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої 

дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець; 

4.5. в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з 

питань, пов’язаних з його діяльністю; 

4.6. проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, 

зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її 

персональних даних, внесених до Реєстру;  

4.7. надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його 

включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником 

Реєстру;  

4.8. надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення 

змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;  

4.9. надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому 

Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру; 

4.10.  здійснює періодичне поновлення, а також уточнення 

персональних даних Реєстру; 

4.11.  забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів 

складання, уточнення та виготовлення списків виборців на 

виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до 

законодавства; 

4.12.  здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової 

зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси; 

4.13.  виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи 

референдуми у випадках, передбачених законодавством; 

4.14.  отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, 

внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в 

установленому Законом порядку; 

4.15.  проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає 

запити виборчих комісій в установленому Законом порядку; 



 

 

4.16.  надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення 

відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної 

справи щодо уточнення списку виборців; 

4.17.  надає в установленому законом порядку статистичну інформацію 

про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі 

відомостей Реєстру; 

4.18.  проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених 

розпорядником Реєстру; 

4.19.  формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих 

дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами 

їх внесення відомостями; 

4.20.  здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній 

основі; 

4.21.  вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, 

територіальних виборчих округів після отримання від 

територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких 

округів; 

4.22.  передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та 

повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством 

випадках; 

4.23.  здійснює налаштування та супроводження програмного і 

технічного забезпечення Реєстру; 

4.24.  здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

5. Покладення на Відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі 

його компетенції, не допускається. 

6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку 

від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, 

установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та 

матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на 

нього завдань із  територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними 

дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями 

референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм 

власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами. 

8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який: 



 

 

- забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів 

України про вибори та референдуми з питань, що стосуються 

діяльності відділу ведення Реєстру; 

- здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань; 

- розподіляє обов’язки між працівниками Відділу; 

- видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом, 

організовує і контролює їх виконання; 

- забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з 

обмеженим доступом відповідно до законодавства; 

- вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового 

забезпечення роботи Відділу ведення Реєстру; 

- підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою 

Відділу; 

- вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції 

стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні 

Закону; 

- забезпечує в установленому законом порядку представництво 

інтересів Відділу ведення Реєстру в судах; 

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та 

положенням про Відділ. 

9. Керівник та інші працівники Відділу ведення Реєстру призначаються на 

посади та звільняються з посад відповідно міським головою. 

10. Чисельність працівників Відділу ведення Реєстру визначається 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 

2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та 

регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру 

виборців". 

11. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк. 

 

 

 

Секретар міської ради       П.В. ГОНЧАР 

 

 

 

 

 

299. Скасувати рішення міської ради №383 від 15.03.2012 року «Про 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету» 



 

 

299.1. В межах поточного бюджетного періоду фінансовому управлінню 

Бережанської міської ради здійснювати розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитах згідно з Порядком розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку. 

299.2. Затвердити: 

1. Порядок розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету 

на депозитному рахунку (додаток 1). 

2. Склад комісії по проведенню конкурсу з відбору банків для 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитному рахунку (додаток №2). 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення сесії міської ради 

№ ____від __ _________2016 р. 

  

Порядок 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитному рахунку 
 

1. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитному рахунку здійснюється згідно з Бюджетним кодексом 

України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках». 

2. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на депозитному рахунку. 

3. Тимчасово вільні кошти міського бюджету визначаються виконавчим 

комітетом Бережанської міської ради відповідно до залишків коштів на 

рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету на дату їх 

розміщення на депозитних рахунках і відволікання яких не призведе до 

втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення 

заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом 

періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на 

депозитних рахунках у банках. 

4. Спрямування тимчасово вільних коштів може бути: 

4.1. При наявності відповідного рішення сесії Бережанської міської 

ради; 

4.2. Укладення договору банківського вкладу (депозиту) між 

Виконавчим комітетом Бережанської міської ради та банком 

4.3. Визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між 

виконавчим комітетом та банком, обов'язкових умов щодо права 

вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на 

першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання 



 

 

банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка виконавчого 

комітету, а також відповідальності банку в разі неповернення чи 

несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) 

рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в 

органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися 

тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) 

рахунках; 

4.4. При відсутності на дату розміщення тимчасово вільних коштів 

простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом 

місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), 

крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з 

державного бюджету та бюджетів інших рівнів; 

4.5. При відсутності на дату розміщення тимчасово вільних коштів 

загального фонду місцевого бюджету непогашених 

середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді; 

4.6. Розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів 

можливе тільки у банках, статутний капітал яких становить або 

перевищує 10 млрд. гривень, та до них не застосовувалися протягом 

останнього року заходи впливу згідно з вимогами нормативно – 

правових актів Національного банку, такі банки дотримувались 

економічних нормативів капіталу та ліквідності, обов’язкового 

резервування коштів на кореспондентському рахунку в 

Національному банку і ними своєчасно виконувались зобов’язання 

перед клієнтами, з врахуванням вимог п.3 Постанови від 12 січня 

2011 р. № 6 Про затвердження Порядку розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках 

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного 

періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони 

перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого 

бюджетного періоду. 

6. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними 

коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог 

законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного 

банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. 

7. Для розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в 

установах банку Виконавчий комітет Бережанської міської ради формує 

заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови 

за вкладом, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як 

п’ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і 

надсилає її до банків. 



 

 

8. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п'ять 

осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії рішенням сесії 

Бережанської міської ради. 

До складу конкурсної комісії входять представники виконавчого комітету 

Бережанської міської ради, депутатів міської ради, органу Державної 

казначейської служби (якщо сума вкладу не перевищує 50 тис. гривень, 

представник органу Державної казначейської служби входить до складу 

конкурсної комісії за згодою), структурного підрозділу Національного 

банку (за згодою). 

9. Основними завданнями Комісії є: 

9.1. Організація проведення конкурсу та контроль за розміщенням 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному 

рахунку. 

9.2. Забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, 

об’єктивного та прозорого вибору банку-переможця. 

9.3. Нерозголошення конфіденційної інформації. 

В рамках своїх повноважень 

Комісія: 

 - розглядає текст заявки-пропозиції банку щодо розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних 

рахунках 

 - забезпечує приймання, облік та збереження документів, що 

надійшли на конкурс; 

 - здійснює розкриття в день проведення конкурсу на своєму засіданні 

конвертів з пропозиціями банківських установ; 

 - розглядає заяви та пакет документів претендентів на участь у 

конкурсі і приймає рішення про допущення претендентів до участі 

у конкурсі; 

 - за кваліфікаційними вимогами, які подані претендентами, оцінює 

стабільність, надійність, традиції, досвід, ділову репутацію банків; 

 - при необхідності звертається до банків-претендентів за 

роз’ясненнями та отриманням додаткової інформації та документів 

стосовно виконання конкурсного завдання; 

 - визначає переможців конкурсу; 

 - надсилає учасникам конкурсу повідомлення про результати 

розгляду пропозицій банківських установ. 

10. Для участі в конкурсі допускаються банки або філії банків, які 

працюють по довіреності юридичної особи. 

11. Для участі в конкурсі банк-претендент або філія повинні подати комісії 

таку документацію: 

11.1.  Заяву на участь у конкурсі. 

11.2.  Довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку-

претендента під час проведення конкурсу. 



 

 

11.3.  Конкурсну пропозицію щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитному рахунку, суттєвими 

умовами якої є 

- річна процентна ставка по депозиту; 

- порядок зміни річної процентної ставки; 

- порядок повернення до міського бюджету коштів з депозитного 

рахунку та порядок розміщення на ньому додаткових коштів; 

- розмір незнижувального залишку коштів на рахунку. 

Конкурсна пропозиція надається банком з одночасним наданням 

проекту договору. 

11.4.  Довідку Національного банку України про дотримання банком в 

попередньому році економічних нормативів та формування 

обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в 

Національному банку України. 

11.5.  Довідку Національного банку України про розмір статутного 

капіталу станом на 01 січня поточного року банку, який приймає 

участь у конкурсі. 

11.6.  Довідку Національного банку України щодо не застосування 

протягом останнього року до банку заходів впливу згідно з 

вимогами нормативно-правових актів Національного банку. 

11.7.  Довідку Національного банку України щодо своєчасного 

виконання банком в попередньому році зобов’язань перед 

клієнтами. 

При повторному поданні протягом року документів на конкурс банк-

претендент надає документацію, згідно підпунктів 12.1., 12.3. 

12. Банк-претендент або його філія подає документи у конверті , на якому 

зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, 

з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта 

скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку. 

13. Подані на конкурс документи реєструються секретарем комісії в 

порядку їх надходження в журналі реєстрації. 

14. Засідання конкурсної комісії проводиться протягом п’яти робочих днів з 

дати закінчення подання пропозицій установами банків, на якому 

розкриваються конверти з конкурсною документацією та дається оцінка 

конкурсним пропозиціям. При розгляді пропозиції, Комісія, в першу 

чергу, бере до уваги запропоновану річну процентну ставку, надалі 

беруться до уваги пропозиції, надані згідно підпунктів 2 та 4, п.12.3. 

За наявності вичерпної інформації та документів рішення про визначення 

переможців приймається комісією протягом робочого дня після 

відкриття конвертів. 

Переможцем визначається претендент, який відповідає вимогам цього 

Порядку та який запропонує найбільш вигідні умови розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету міста (найвищу відсоткову ставку за 

депозитом та сприятливі умови договору). 



 

 

У разі, коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з 

міською радою договору банківського депозиту, конкурсна комісія має 

право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів 

подані пропозиції повторно. 

У разі, коли інформація та документи, що містяться у конкурсній 

документації, є недостатніми для прийняття рішення про визначення 

переможців, конкурсна комісія має право звертатися до банків-

претендентів за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації та 

документів стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому 

термін подання додаткової інформації не може перевищувати 5 робочих 

днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією. 

Конкурс визнається таким, що не відбувся, коли: 

 - до закінчення терміну надання пропозицій не надійшло ні однієї 

пропозиції; 

 - жодна з наданих пропозицій не відповідає умовам конкурсу. 

У випадку, коли банківська установа, яка допущена до конкурсу, є єдиним 

учасником і її пропозиції відповідають всім умовам конкурсу, конкурсна 

комісія може визначити її як переможця конкурсу. 

Протягом 3 робочих днів (до моменту прийняття рішення Комісією) банк-

претендент може покращити свою конкурсну пропозицію, про що 

письмово повідомляє Комісію. 

15. Рішення про результати конкурсу приймається Комісією на закритому 

засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

16.  Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її 

членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її 

рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до 

протоколу засідання комісії. Витяг з протоколу з результатами конкурсу 

надсилається всім учасникам конкурсу. 

17. Протокол про визначення переможців конкурсу наступного дня 

надається міському голові і є підставою для укладання договору з 

переможцем конкурсу. 

18. Істотними умовами при укладені договору банківського депозиту між 

міською радою і банком є:  

18.1.  Можливість постійного поповнення вкладу. 

18.2.  Права вкладника на повернення депозиту або його частини на 

першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні 

видатків. 

18.3.  Заборона безспірного списання банком коштів із депозитного 

рахунку міського бюджету. 

18.4.  Відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного 

повернення коштів із депозитних рахунків на відповідні рахунки 

міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської 



 

 

служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для 

розміщення на депозитних рахунках. 

19. Кошти (відсотки), одержані від розміщення частки залишку коштів на 

депозитному рахунку, зараховуються до доходів загального фонду 

міського бюджету. 

 

 

Секретар міської ради     ГОНЧАР П.В. 
 

 

300. Відмовити гр. ______________, жительці м. Бережани, вул. Шевченка, 

____ у наданні в безоплатне користування авто гаражу площею 16,3 кв. 

м. по вул. Шевченка, ___ м. Бережани у зв’язку з непридявленням 

первинних документів щодо користування приміщенням. 

 

301. Скасувати рішення сесії Бережанської міської ради №148 від 24 березня 

2016 року «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва». 

301.1.Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва «Поточний ремонт вбиралень в ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів в м. 

Бережани» загальною кошторисною вартістю 199,796 тис. грн. (сто 

дев’яносто дев’ять тисяч сімсот дев’яносто шість гривень). 

 

302-309. Погодити учасникам АТО (згідно  додатку 1) надання земельних 

ділянок для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження 

вулиць Козацька, 8-го Березня) на території Бережанської міської ради. 

У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на 

землях які погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ 

Держгеокадастру у Бережанському районі при виготовлені проектів 

землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення 

сервітуту (07.03 право прокладання та експлуатації ліній 

електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших ліній комунікацій). 

 

ДОДАТОК №1 
до рішення сесії Бережанської 

міської ради 

від 21 квітняо 2016 року № __ 

 

 

Список 

 громадян м. Бережани, яким  погоджено  надання  

в земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 

302. _______________________ Бережанський район с. Поручин 



 

 

303. _______________________ м. Бережани, вул. Тернопільська ___ 

304. _______________________ м. Бережани, вул. Миру, ___ 

305. _______________________ Бережанський район с. Біще 

306. _______________________ м. Бережани, вул. С.Стрільців, __ 

307. _______________________ м. Бережани, вул. І.Франка, __ 

308. _______________________ Бережанський район с. Жуків 

309. _______________________ м. Бережани, вул. Хатки, ___ 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 

 

 

310. Затвердити Положення про порядок списання основних засобів, що 

перебувають на балансі установ,організацій, підприємств, що є 

об’єктами спільної власності територіальної громади міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай (далі – Положення ) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Бережанської 

міської ради 

від ___________ 2016р. №  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок списання основних засобів, що перебуває на балансі 

установ,організацій, підприємств, що є об’єктами  власності територіальної 

громади міста Бережани, сіл Лісники та Рай 

 

І. Загальна частина 

1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку 

списання основних засобів установами, організаціями, підприємствами, 

що є об’єктами спільної власності територіальних громад міста і які 

утримуються за рахунок міського бюджету, а також відділів на балансі 

яких перебуває майно територіальної громади міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай. 

2. Це Положення застосовується для списання майна, строк використання 

якого більше одного року, матеріальних активів, що відповідно до 

законодавства визначаються основними фондами (засобами), а також 

застосовується при списанні майна, непридатного для подальшого 

використання, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха (за 

умови, що відновлення його неможливе або економічно недоцільне і 

воно не може бути реалізоване), виявлене в результаті інвентаризації як 

нестача та об’єкти незавершеного будівництва, закріплені за 

підприємствами, установами, закладами, морально застаріле, фізично 

зношене. 



 

 

Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у 

зв’язку з будівництвом нових об’єктів, та такі, що зруйновані внаслідок 

стихійного лиха. 

3. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, 

не може бути підставою для їх списання. 

4. Дія цього Положення не поширюється на необоротні активи 

спеціального призначення, які списуються списуються відповідно до 

положень законодавства, яке враховує специфіку їх збереження, 

використання, списання, утилізації тощо. 

 

ІІ. Дозвіл на списання майна. 

1. Дозвіл на списання майна надається в такому порядку: 

- вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 1000 грн. - з дозволу 

керівника бюджетної установи ( у вигляді наказу, розпорядження). 

- вартість за одиницю (комплект) у розмірі від 1000 гривень до 2500 

гривень – за клопотанням балансоутримувача та погодженням 

власника майна; 

- вартість за одиницю (комплект) у розмірі понад 2500 гривень – за 

рішенням міської ради. 

2. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі 

якого воно перебуває, на підставі прийнятого рішення міської ради про 

його списання. 

Рішення про списання об’єктів незавершеного будівництва приймається 

міської ради. 

3. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання 

подає міській раді разом із зверненням стосовно списання майна такі 

документи: 

- акт на списання майна; 

- відомості про майно, що пропонується списати за даними 

бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва); 

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; 

- акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта 

господарювання; 

- інформацію про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: назва 

будови, її місцезнаходження, замовник, характер будівництва (нове 

будівництво, розширення, реконструкція), дата початку і 

припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість 

робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (з 

індексацією, без індексації), дата консервації або припинення 

будівництва. 

4. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості або 

неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості 

його використання іншим чином, а також для оформлення документів на 

списання майна утворюється постійно діюча комісія із списання майна 

(далі – комісія), головою якої є заступник керівника суб’єкта 



 

 

господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник, 

працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, 

обліково – економічних та інших служб суб’єкта господарювання, а 

також залучені за вимогою органу управління його представники та інші 

фахівці. 

Склад комісії затверджується розпорядчим актом (наказ) суб’єкта 

господарювання за підписом керівника і поновлюється щорічно або за 

потреби. 

5. Для встановлення факту непридатності використання майна, що 

перебуває під наглядом державних інспекцій (автотранспортної техніки, 

нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб’єкт господарювання 

залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, 

який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий 

висновок, який додається до акта. 

6. Постійно діюча комісія установи, підприємства: 

- проводить в установленому законодавством порядку 

інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її 

результатами складає відповідний акт. 

- проводить огляд майна з використанням необхідної технічної 

документації (технічний паспорт, відомості дефектів тощо), а також 

даних бухгалтерського обліку. 

- визначає економічну доцільність чи недоцільність відновлення 

та/або подальшого використання майна і вносить відповідні 

пропозиції. 

- встановлює конкретні причини списання майна (моральна 

застарілість чи фізична зношеність, моральне старіння, порушення 

нормальних умов експлуатації, непридатність для подальшого 

використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з 

будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним 

переоснащенням, або пошкодження внаслідок 

аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення 

його в результаті інвентаризації як нестачі). 

- установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід 

майна з ладу (якщо таке є); 

- визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів 

та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню. 

- здійснює контроль за вилученням майна, що підлягає списанню, 

придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять 

дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, 

вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних 

балансових рахунках. 

- складає відповідно до законодавства акти на списання майна за 

встановленою типовою формою, до якого додаються: 

а) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; 

б) акт технічного стану майна, що пропонується до списання; 



 

 

в) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних 

інспекцій, державних органів тощо). 

В актах технічного стану майна визначається рік виготовлення (будівництва) 

майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи 

з модернізації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних 

частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів. 

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та 

робиться висновок про економічну недоцільність або неможливість 

відновлення майна. 

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, 

до акта на його списання додається копія акта про аварію, в якій 

зазначаються причини, що призвели до неї. 

  

ІІІ. Механізм списання майна 
1. Демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки 

після прийняття відповідним органом управління рішення про списання 

майна. 

2. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати демонтованого обладнання, 

придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого 

використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, 

оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку 

запасів. 

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати 

оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо). 

3. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в 

результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства. 

4. Вилучені після демонтажу майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, 

що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі 

суб’єктам господарювання, які проводять діяльність із збирання та 

первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до 

вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності 

  

  

Секретар міської ради      П.В.ГОНЧАР 
 

311. Надати  повноваження замовника по роботах з капітального та 

поточного ремонту автомобільних доріг з асфальтобетонним покриттям 

на території Бережанської міської ради у 2016 році Службі 

автомобільних доріг у Тернопільській області. 

 

312. Попередньо погодити місце розташування тимчасової споруди та 

надання у сервітутне користування земельної ділянки орієнтовною 

площею 30 кв. м для встановлення та обслуговування торгового 



 

 

павільйону по вул.. Чорновола в м. Бережани гр. _______________, 

жителю с. Лапшин, Бережанського району, з умовою обов’язкового 

попереднього погодження проекту відділом містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства міської ради. 

1. Зобов’язати гр. _______________, жителя м с. Лапшин, Бережанського 

району виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди з 

відображенням благоустрою прилеглої території. 

 

313. Затвердити положення про відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради. 

313.1. Доручити начальнику відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Бережанської міської ради до 15.05.2016 

року підготувати посадові інструкції працівників відділу згідно даного 

Положення. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Бережанської 

міської ради 

від 21 квітня 2016р. №  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради 

 

І. Загальні положення 

1. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом 

виконавчого комітету, підзвітним і підконтрольним міському голові,  

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства будівництва та житлово-комунального 

господарства, Земельним кодексом України, розпорядженнями голови 

обласної держадміністрації, рішеннями міської ради, рішеннями 

виконавчого комітету Бережанської міської ради, розпорядженнями 

міського голови, а також положенням про відділ.  

3. Структура і чисельність працівників відділу затверджується міською 

радою.  

4. Відділ має печатку з назвою відділу, прямокутний штамп. 

 

ІІ. Основні завдання відділу 

2.1. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального 

господарства є:  
- забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-

комунального господарства на території міста;  



 

 

- забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, 

установами та організаціями житлово-комунального господарства;  

 - підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення 

контролю за їх дотриманням.  

2.2. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та 

архітектуриє: 

 - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури на території міста;  

 - здійснення контролю за термінами виконання документів органів 

влади вищого рівня, власних рішень та розпоряджень з питань ЖКГ 

містобудування, архітектури; 

 - аналіз стану містобудування на території міста, організація 

розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в 

установленому порядку генерального плану міста та іншої 

містобудівної документації;  

 - координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного 

розвитку територій, забудови міста, поліпшення їх архітектурного 

вигляду;  

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 

архітектури, державних стандартів, норм і правил, , затвердженої 

містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;  

- забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за 

використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-

паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.  

 

ІІІ. Функції відділу 

3.1. У сфері житлово-комунального господарства відділ відповідно до 

покладених на нього завдань: 

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-

комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-

економічного розвитку та проекту бюджету міста;  

2) координує роботу, пов'язану з наданням населенню міста житлово-

комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг 

незалежно від форми власності;  

3) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та 

утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства 

незалежно від форми власності;  

4) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами 

обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із 

загальнодержавними та регіональними програмами;  

5) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-

комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх 

змін в установленому законодавством порядку;  



 

 

6) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час 

проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів 

житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх 

будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою 

територій населених пунктів;  

7) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та 

якістю обслуговування населення підприємствами, установами та 

організаціями житлово-комунального господарства, бере участь у 

засіданні комісій з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, екології, торгівлі та побуту.  

  

3.2. У сфері містобудування, архітектури відділ відповідно до 

покладених на нього завдань:  

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури;  

2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та 

проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд міської ради;  

3) веде облік забезпеченості містобудівною документацією міста , вносить 

пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування 

генерального плану міста та іншої містобудівної документації;  

4) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції 

суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення 

(викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з 

містобудівною документацією, розробляє та подає висновки з цих 

питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених 

територій, а також можливість провадження на них запланованої 

містобудівної діяльності;  

5) координує на території міста виконання науково-дослідних і проектно-

вишукувальних робіт у сфері містобудування;  

6) організовує в порядку, що встановлюється управлінням з питань 

містобудування та архітектури обласної держадміністрації, створення і 

оновлення топографічних планів, призначених для складання 

генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних 

мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а 

також проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж 

земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і 

ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг;  

7) надає вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового 

будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України;  

8) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів 

благоустрою, монументального і монументально-декоративного 

мистецтва, зовнішньої реклами;  



 

 

9) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за 

використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-

паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;  

10) надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та 

реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських 

будівель у місті, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних 

ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;  

11) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із 

законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та 

споруд;  

12) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та 

містобудівних конкурсів;  

13) організовує ведення містобудівного кадастру міста, забезпечує з цією 

метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд 

та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і 

картографічних матеріалів;  

14) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів 

містобудівного кадастру;  

15) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення 

містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших 

об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;  

16) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і 

скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать 

до його компетенції, та вживає відповідних заходів;  

17) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, 

визначених для містобудівних потреб;  

18) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних 

архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних 

рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної 

перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на 

спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та 

конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;  

19) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та 

організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування 

вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері 

містобудування та архітектури;  

20) здійснює ведення квартирного обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов на території Бережанської міської ради; 

21) виконує інші функції відповідно до законодавства.  

 

ІV Права відділу 

1. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з 

питань, що належать до його компетенції; 

2. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за 



 

 

погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать 

до його компетенції;  

3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 

виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, 

документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики 

- безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на 

нього завдань;  

4. подавати міській раді пропозиції щодо зупинення топографо-

геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з 

порушенням державних стандартів, норм і правил.  

 

V Організація роботи відділу 
1. Відділ очолює начальник. Начальник відділу за посадою є головним 

архітектором міста. У разі його відсутності у зв’язку з відпусткою, 

хворобою та іншими причинами його обов’язки відділу виконує 

головний спеціаліст відділу. 

2. Структура відділу, його штатна чисельність та Положення про відділ 

затверджується міською радою, а посадові оклади та надбавки його 

працівникам встановлюються міським головою. 

3. Начальник та працівники відділу призначаються і звільняються з посади 

розпорядженням міського голови. 

4. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 

інструкціями. Посадова інструкція начальника відділу затверджується 

заступником міського голови, а посадові інструкції працівників відділу – 

начальником. 

5. Робота відділу планується на місяць на підставі доручень керівництва та 

функцій відділу. Плани роботи затверджуються заступником міського 

голови. 

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Острозької 

міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх 

форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.  

 

VІ Начальник відділу 
- організовує роботу відділу, забезпечує виконання плану роботи виконкому 

з питань, що стосуються функцій відділу.  

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність перед міським головою за виконання покладених на 

відділ завдань;  

- підписує і візує документи в межах своєї компетенції;  

- визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, 

забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації; 

- забезпечує дотримування внутрішнього трудового розпорядку, трудової 

дисципліни; 



 

 

 - вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників 

відділу; 

- координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями 

міськвиконкому; 

- бере участь у засіданнях виконкому, нарадах, семінарах, доводить позицію 

відділу з питань, що розглядаються 

 - виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою та 

профільним заступником міського голови. 

 

 

Секретар міської ради     Гончар П.В. 

 

314. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай «Водозабір з однієї свердловини для водопостачання 

житлового масиву «Мікрон» в м. Бережани Тернопільської області» 

вартістю 489 927.91 грн. (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот 

двадцять сім гривень 91 коп.) та збільшити балансову вартість 

комунального майна  на 489 927.91 грн. (Чотириста вісімдесят дев’ять 

тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень 91 коп.). 

314.1. Передати зданий в експлуатацію об’єкт «водозабір з однієї 

свердловини для водопостачання житлового масиву «Мікрон» в м. 

Бережани» Тернопільської області» балансовою вартістю 489 927.91 грн. 

(Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень 91 

коп.) на баланс та обслуговування Бережанському МКП «Добробут». 

1. Передати нежитлову будівлю (котельня) на вул. Корольова 

балансовою вартістю станом на 01.04.2016 року – 234050.00 грн.( 

Двісті тридцять чотири тисячі п’ятдесят грн..00 коп.) , знос 

122 809.00 (Сто двадцять дві тисячі вісімсот дев’ять гривень 00 

коп.), на баланс Бережанському МКП «Добробут» 

314.2. Передачу на баланс Бережанському МКП «Добробут» зданого в 

експлуатацію об’єкта «водозабір з однієї свердловини для 

водопостачання житлового масиву «Мікрон» в м. Бережани» 

балансовою вартістю 489 927.91 грн. (Чотириста вісімдесят дев’ять 

тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень 91 коп.), та нежитлової будівл і 

(котельні) на вул. Корольова балансовою вартістю станом на 01.04.2016 

року – 234050.00 грн.( Двісті тридцять чотири тисячі п’ятдесят грн..00 

коп.), знос 122 809.00 (Сто двадцять дві тисячі вісімсот дев’ять гривень 

00 коп.), здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

315. Затвердити розпорядження міського голови від 14 квітня 2016 року 

№163 «Про затвердження Положення про відділ з питань державної 

реєстрації Бережанської міської ради». 

 


