
1. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жительці 

м. Бережани, вул. Тернопільська, ____, в сумі 200,00 грн. 

2. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жительці 

м. Бережани, вул. Героїв Майдану, _____, в сумі 1000,00 грн. 

3. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жительці 

м. Бережани, вул. Рогатинсьа, ____, в сумі 500,00 грн. 

4. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жителю м. 

Бережани, вул. Корольова, ____, в сумі 200,00 грн. 

5. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жителю м. 

Бережани, вул. Пирогова, _____ в сумі 500,00 грн. 

6. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жительці 

м. Бережани, вул. Тернопільська, _____ в сумі 500,00 грн. 

7. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жительці 

м. Бережани, пл. Ринок, _____ в сумі 500,00 грн. 

8. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жителю м. 

Бережани, вул. Козацька, ____ в сумі 1000,00 грн. 

9. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жителю м. 

Бережани, пл. Ринок, _____ в сумі 500,00 грн. 

10. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жителю м. 

Бережани, вул. Січових Стрільців, ____ в сумі 500,00 грн. 

11. Надати одноразову матеріальну допомогу __________________, жительці 

м. Бережани, вул. Валова, _____ в сумі 200,00 грн. 

12. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.03.2016 року до 

01.06.2016 року: гр. __________________, жительку м. Бережани, вул. 

Чайковського, _____, за відвідування її дочок __________________, 

03.09.2009 року народження та __________________, 18.07.2013 року 

народження дошкільного навчального закладу «Сонечко». 

13. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.03.2016 року до 

01.06.2016 року гр. __________________, жителя с. Лапшин, вул. 

Центральна,___, за відвідування його дочки __________________, 

01.08.2012 року народження та __________________, 20.02.2010 року 

народження дошкільного навчального закладу «Ромашка». 

14. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.03.2016 року до 

01.06.2016 року гр. __________________, жительку м. Бережани, вул. 

Тернопільська, ______, за відвідування її дочки __________________, 

31.01.2012 року народження дошкільного навчального закладу «Ромашка». 

15. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.03.2016 року до 

01.06.2016 року гр. __________________, жительку м. Бережани, вул. 

Чайковського, ____, за відвідування її сина __________________, 

29.11.2010 року народження дошкільного навчального закладу «Сонечко». 

16. Звільнити в 50% розмірі землі Міністерства оборони України від сплати 

земельного податку у 2016 році. 

17. Відмовити КУТОР «Бережанський обласний комунальний дитячий 

гастроентерологічний» у звільнені від сплати земельного податку у 2016 

році. 



18. .Передати комплекс споруд міського стадіону м. Бережани, вул. І.Франка, 

що є власністю територіальної громади міста Бережани  з балансу і в 

оперативного управління міського комунального підприємства «Господар» 

на баланс і в оперативне управління відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради. 

19. Надати фінансову допомогу Бережанській районній організації 

Української спілки ветеранів Афганістану в сумі 2000 грн. для проведення 

15 лютого 2016 року заходів, пов’язаних з 27-ою річницею виведення 

військ з території Афганістану  

20. Відмовити гр. __________________, жителю м. Бережани вул. Зоряна, ____ 

у погодженні надання  дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення садівництва за 

межами населеного пункту, у зв’язку з відсутністю детального плану 

території на даний земельний масив. 

21. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «С.Бандери -

16» м. Бережани, вул. С.Бандери, 16 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

обслуговування п’ятиквартирного житлового будинку по вул. С.Бандери, 

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

1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

22. Продовжити терміном до 01.02.2017 року дію п. 1. Рішення сесії міської 

ради № 892 від 27.03.2014 року щодо надання ОСББ «Бережанський двір» 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Шевченка, 51«а» в м. Бережани. 

23. Продовжити терміном до 01.02.2017 року дію п.10 рішення сесії міської 

ради № 440 від 31 травня 2012 року щодо надання гр. __________________, 

жительці м. Бережани, вул. С.Бандери, _____ дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. 

м. для будівництва та обслуговування авто гаражу № 5 по вул. Цегельна, 

32. 

24. Надати гр. __________________, жительці м. Бережани, вул. Лисенка, ____ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

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

права власності земельної ділянки площею 691 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Лисенка, ____ в м. Бережани. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

25. 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 1099 кв. м для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Раївська, ____ в с. Рай. 

1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

26. 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 857 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Раївська, ___ в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

27. 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 1966 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства вище вул. Польової в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

28. Надати гр. __________________, жительці м. Бережани, вул. Лепких, ____ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 25 кв. м для 

обслуговування  автогаражу № ___ по вул. О.Кобилянської, ___ в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

29. Продовжити гр. __________________, жительці м. Бережани, вул. 

Стефаника, ___ оренду терміном до 01.02.2021 року умовну частку 

земельної ділянки площею 21 кв. м. для обслуговування магазину 

«Альянс» по пл. Ринок, 37 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення 

платежів. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2016 року. 

30. Продовжити гр. __________________, жителю м. Бережани, вул. 

Твердохліба, ___ оренду терміном до 01.02.2021 року умовну частку 

земельної ділянки площею 125 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення по пл. Ринок, 15 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення 

платежів. 

2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.03.2016 року. 



31. Відмовити гр. __________________, жителю м. Бережани, вул. Кошова, 

____ у розірванні договору оренди умовної частки земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення по пл. Ринок в м. Бережани 

відповідно до п. 8.2.в. договору від 17.02.2012 р., у зв’язку тим, що на дану 

земельну ділянку не встановлений земельний сервітут, який 

унеможливлює використання даної земельної ділянки 

32. Скасувати п. 1.13 рішення сесії міської ради № 731 від 10 вересня  2013 

року про продовження гр. __________________, жительці м. Бережани пл. 

Ринок, ____ договору сервітутного користування земельною ділянкою 

площею 21,0 кв. м для обслуговування малої архітектурної форми 

(павільйону) №44 по вул. Міцкевича, у зв’язку з відчуженням об’єкту за 

згодою сторін. 

1. Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 

07.10.2013 року № 125 за взаємною згодою сторін. 

33. Надати гр. __________________, жительці м. Бережани, вул. Мазепи, ____ 

в оренду, терміном до 01.09.2016 року земельну ділянку площею 21,0 кв. м 

для обслуговування малої архітектурної форми (павільйону) № 44 по вул. 

Міцкевича в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування терміном до 10.03.2016 року. 

34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

__________________, жителю м. Бережани, вул. Тернопільська, ___ 

земельної ділянки площею 744  кв. м для  будівництва  та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд  в м. Бережани по 

вул. Устима Голоднюка,1 із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- сервітут для проїзду транспортних засобів до суміжних земельних 

ділянок; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

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

Тернопільська, ___ земельну ділянку площею 744 кв. м для будівництва  та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   по 

вул. Устима Голоднюка, 1  в м. Бережани (код по КВЦВЗ – 02.01. – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд, кадастровий номер 6120410100 04 019 0173, 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. 



35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

__________________, жителю м. Бережани, вул. Лисенка, _____ земельної 

ділянки площею 273 кв. м для індивідуального садівництва в м. Бережани 

по вул. Лисенка 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 гр. __________________, жителю м. Бережани, вул. Лисенка, 

____ земельну ділянку площею 273 кв. м для індивідуального садівництва 

в м. Бережани по вул. Лисенка (код по КВЦВЗ – 01.05. – для 

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 009 0450, 

землі сільськогосподарського призначення) із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність житлово – 

будівельному кооперативу «Юпітер» м. Бережани, вул. Зелена, 11 

земельної ділянки площею 2321 кв. м. для будівництва та обслуговування  

багатоквартирного житлового будинку по вул. Зелена, 11 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 житлово – будівельному кооперативу «Юпітер» м. Бережани, 

вул. Зелена, 11 у власність земельну ділянку площею 2321 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Зелена, 11 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер 6120410100 04 

020 0514 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. 

37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду  гр. 

__________________, жительці м. Бережани, вул. Шевченка, ____ 

земельної ділянки площею 352  кв. м для обслуговування нежитлового 

приміщення в м. Бережани по вул. Шевченка, ___ із земель міста не 

наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 



- сервітут для проїзду транспортних засобів до суміжних земельних 

ділянок; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

2. Надати гр. __________________, жительці м. Бережани, вул. 

Шевченка, ____ в оренду терміном до 01.02.2021 року  земельну ділянку 

площею 352 кв. м для  обслуговування  нежитлового приміщення  по вул. 

Шевченка, _____  в м. Бережани (код по КВЦВЗ – 03.15. – для будівництва 

і обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер 

6120410100 04 010 0240, землі житлової та громадської забудови ) із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки. 

4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

38. Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. __________________, жителю 

м. Бережани, вул. Шептицького, _____ оренду земельної ділянки площею 

27 кв. м. для обслуговування торгового кіоску по вул. Б. Хмельницького в 

м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2. Зобов’язати гр. __________________привести в належний  естетичний 

вигляд даний кіоск. 

39. Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. __________________, жителю 

м. Бережани, вул. Шептицького, ____ оренду земельної ділянки площею 37 

кв. м. для обслуговування торгового кіоску по вул. Лепких в м. Бережани.  

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

оцінки земельної ділянки. 

2. Зобов’язати гр. __________________ привести в належний  

естетичний вигляд  даний кіоск. 

40. Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. __________________ оренду 

земельної ділянки площею 80 кв. м. для ведення садівництва по вул. 

Адамівська в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

41. Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. __________________, 

жительці м. Бережани, вул. Корольова, ____ оренду земельної ділянки 

площею 25 кв. м. для обслуговування торгового кіоску по вул. Корольова в 

м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

42. Продовжити терміном до 01.02.2019 року гр. __________________, жителю 

м. Бережани, вул. Нахімова, ____ оренду земельної ділянки площею 2271 

кв. м. для обслуговування  придбаної будівлі пилорами по вул. Козацька, 1 

в м. Бережани. 



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

оцінки земельної ділянки. 

43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

__________________, жительці с. Лісники, вул. Глиниська, ___ земельної 

ділянки площею 548 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с .Лісники із земель  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 гр. __________________, жительці с. Лісники, вул. Глиниська, 

___ земельну ділянку площею 548 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лісники (код по КВЦВЗ – 01.03. – для 

ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120410100 02 002 0431, землі сільськогосподарського призначення) із 

земель не наданих у власність чи користування. 

3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

44. Продовжити терміном до 01.02.2017 ТОВ «МегаКом» оренду земельної 

ділянки площею 290 кв. м. для будівництва та обслуговування навчальних 

кабінетів та офісу по вул. Руська, 8 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

45. Продовжити терміном до 01.02.2021 року ТОВ Бережанський цегельний 

завод «Керамік» оренду земельної ділянки площею 1141 кв. м. для 

обслуговування  гуртожитку по вул. Рогатинська, 101 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

46. Продовжити терміном до 01.02.2017 року гр. __________________, 

жительці м. Бережани, вул. Шевченка, ____ оренду земельної ділянки 

площею 174 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

47. Продовжити терміном до 01.02.2017 року гр. __________________, жителю 

м. Бережани, вул. Шевченка, ____ оренду земельної ділянки площею 371 

кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 



48. Продовжити терміном до 01.02.2017 року гр. __________________, жителю 

м. Бережани, вул. Шевченка, _____ оренду земельної ділянки площею 126 

кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

49. Продовжити терміном до 01.02.2017 року гр. __________________, жителю 

м. Бережани, вул. Шевченка, ____ оренду земельної ділянки площею 161 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

50. Продовжити терміном до 01.02.2017 року гр. __________________, 

жительці м. Бережани, вул. Шевченка, _____ оренду земельної ділянки 

площею 216 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

51. Продовжити терміном до 01.02.2017 року гр. __________________, 

жительці м. Бережани, вул. Шевченка, ______ оренду земельної ділянки 

площею 121 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Шевченка. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

52. Продовжити терміном до 01.02.2017 року гр. __________________, 

жительці м. Бережани, вул. О.Кобилянської, ____ оренду земельної 

ділянки площею 500 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

О.Кобилянської. 

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. 

53. Після виготовлення та затвердження детального плану забудови  земельної 

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

розглянути на сесії питання щодо надання громадянам (згідно списку) 

земельних ділянок для будівництва автогаражів.  

№

п

/

Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 



п 

53. . __________________ вул. Січових Стрільців, ____ 

54. . __________________ вул. Січових Стрільців, _____ 

55. . __________________ вул. Л.Українки, _____ 

56. . __________________ Вул. С.Стрільців, ______ 

57. . __________________ вул. Січових Л.Українки, _____ 

58. . __________________ вул. Січових Стрільців, _____ 

59. . __________________ Вул. Лесі Українки, ______ 

60. . __________________ вул. Січових Стрільців, _____ 

61. . __________________ вул. Січових Стрільців, ____ 

62. 0

. 

__________________ Вул. С.Стрільців, _____ 

63. 1

. 

__________________ вул. Шевченка, _____ 

64. 2

. 

__________________ вул. Л.Українки, _____ 

65. 3 __________________ вул. Гоголя, _____ 

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 622 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 007 0385 гр. __________________в м. 

Бережани по вул. Цегельна, ___.  

1. Передати гр. __________________, жительці м. Бережани, вул. 

Цегельна, ___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 622 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

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

____. 

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. 

67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1626 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 02 003 0718 гр. __________________в с. 

Лісники по вул. Шепети,___.  

1. Передати гр. __________________, жительці с. Лісники, вул. Шепети, 

____ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1626 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в с. Лісники по вул. Шепети, ____.  

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. 

68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 02 002 0435 гр. __________________в с. 

Лісники по вул. Мічуріна, ____.  

1. Передати гр. __________________, жителю с. Лісники, вул. Мічуріна, 

____ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в с. Лісники по вул. Мічуріна, 70.  

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. 

69. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 2166 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 6120410100 

02 002 0436 гр. __________________ в с. лісники .  

1. Передати гр. __________________, жителю с. Лісники, вул. Мічуріна, 

___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2166 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

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. 

70. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 2495 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 02 002 0432 гр. __________________ в с. 

Лісники по вул. Мічуріна, ___. 

1. Передати гр. __________________, жителю с. Лісники, вул. 

Мічуріна,___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 2495 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

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

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. 

71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 815 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства  та споруд за рахунок земель 



сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 6120410100 

02 002 0433 гр. __________________в с. Лісники.  

1. Передати гр. __________________, жителю с. Лісники, вул. Мічуріна, 

___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 815 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники.  

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. 

72. 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. 

1. 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). 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане 

рішення в Відділ Держгеокадастру в Бережанському районі з метою 

подальшого надання земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

ДОДАТОК №1 

до рішення сесії Бережанської міської ради 

від 25 лютого 2016 року №  
№ 

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

Контактни

й телефон 

72.  __________________ Бережанський район с. Мечищів  

73.  __________________ м. Бережани, вул. Б. Хмельницького, ___  

74.  __________________ м. Бережани, вул. Шевченка, ___  

75.  __________________ Бережанський район с. Вільховець  

76.  __________________ м. Бережани, вул. Ковшевича, ___  

77.  __________________ Бережанський район с. Лапшин  

78.  __________________ м. Бережани, вул. Січових Стрільців, ____  

79. Затвердити міську цільову соціальну програму оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2018 роки (додається). 

Міська цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2016-2018 роки 

1. Паспорт програми 
1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа   органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України „Про оздоровлення та 

відпочинок дітей”, постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №323 

„Про організаційне і фінансове забезпечення 

відпочинку та оздоровлення дітей в Україні” 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської 



міської ради 

4. Співрозробники програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради 

6. Учасники програми Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради 

7. Термін реалізації програми 2016-2018 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

70 тис. гривень 

9.1. Коштів міського бюджету 70 тис. гривень 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній 

день стан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. 

Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка 

обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, 

екологічного та психоемоційного характеру. 

 Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл 

мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження 

працездатності та соціальної активності молодої людини. Останні статистичні 

дані Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать: захворюваність дітей 7-

14 років збільшилася майже на 35%; зріс кількісний показник дитячої 

інвалідності. Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є 

наслідком умов життя у дитячі та молоді роки. 

 Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил 

шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є 

важливим напрямком державної політики на сучасному етапі. 

 Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з 

найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та 

соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до 

зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Окрім того, протягом 2014-2015 років в місті добавились такі категорії дітей як 

діти учасників антитерористичної операції, діти тимчасово переміщених осіб, а 

також діти, батьки яких постраждали під час Революції Гідності. 

 Законом України „Про Загальнодержавну програму „Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року” 

передбачено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, 

політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших 

стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту 

дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.  



 Терміни, які застосовуються у Програмі, вживаються у значенні, 

наведеному в статті 1 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” 

 

3. Мета Програми 

 Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права на 

якісне оздоровлення і відпочинок дітей. Досягнення поставленої мети 

здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та 

освітньо-виховної діяльності. 

 Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає 

пріоритетним напрямкам розвитку міста. 

 

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

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою 

сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже 

потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення. 

 Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та 

відпочинку дітей є здійснення заходів з оздоровчої, організаційно-

координаційної та освітньо-виховної діяльністі. 

 Термін дії програми: 2016-2018 роки. 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються 

відповідним бюджетом. 

 Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових 

можливостей міського бюджету на відповідний рік. 

 

5. Завдання і заходи та строки виконання Програми 

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення її цілей: 

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для 

охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50 % дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки щороку під час літніх 

канікул; 

- проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки та проведення 

оздоровчих кампаній, підведення їх підсумків, забезпечення діяльності 

координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей; 

- покращення роботи мережі пришкільних, профільних таборів, таборів праці та 

відпочинку, учнівських та молодіжних трудових загонів; 

- висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення і 

відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

міста в засобах масової інформації; 

- надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку з питань організації відпочинку та оздоровлення 

дітей; 



- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спортивних змагань; 

розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів; 

- залучення до співпраці дитячих, молодіжних та жіночих громадських 

організацій, благодійних фондів, міжнародних організацій; 

- проведення тематичних змін, профільних таборів із залученням 

висококваліфікованих спеціалістів у галузі освіти, науки, культури, спорту, 

діячів мистецтв тощо. 



6. Напрями діяльності та заходи програми  

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн. у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

2016  2017  2018  

1. Оздоровча 

діяльність 

1. Придбання путівок до дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку для дітей, які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, дітей 

внутрішньо-переміщених осіб, 

дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції, а 

також дітей, що проживають у зоні 

конфлікту (Донецька та Луганська 

області) 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради  

міський 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 охоплення організованим 

оздоровленням та 

відпочинком протягом літніх 

канікул дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки 

2. Організація роботи 

(забезпечення харчування) 

пришкільних, профільних таборів, 

таборів праці та відпочинку 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 Охоплення відпочинком 

протягом літніх канікул дітей, 

які потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, забезпечення 

харчування у пришкільних 

таборах: 

2 Організаційно

-

координаційн

а робота 

1. Проведення нарад, семінарів-

тренінги з питань підготовки, 

проведення оздоровчих кампаній і 

підбиття їх підсумків, забез-

печення діяльності кордина-ційної 

ради з питань оздоров-лення та 

відпочинку дітей 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - Покращення роботи 

координаційної ради з питань 

оздоровлення та  

відпочинку дітей, проведення 

семінарів-тренінгів, нарад, 

засідань колегій 

  

2. Висвітлення  інформації про 

підготовку та проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей в 

засобах масової інформації 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - Інформування громадськості 

щодо підготовки і проведення 

Оздоровчої кампанії, 

популяризація системи 



№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн. у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

2016  2017  2018  

оздоровлення та відпочинку 

  

3.Здійснення обстеження дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку міста, що до стану 

підготовки до проведення літніх 

оздоровчих кампаній, проведення в 

установленому порядку перевірки 

дотримання норм проживання та 

харчування у дитячих закладах. 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

не потребує 

коштів 

- - - Інформування громадськості 

щодо підготовки і проведення 

Оздоровчої кампанії, 

популяризація системи 

оздоровлення та відпочинку 

  

3. Утворення та забезпечення 

роботи оперативного штабу з 

координації проведення оздоровчої 

кампанії 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - Забезпечення ефективного 

оздоровлення та 

повноцінного відпочинку 

дітей 

3. Освітньо-

виховна 

діяльність 

Надання організаційно-методичної 

допомоги працівникам дитячих 

закладів оздоровлення та 

відпочинку з  

питань організації відпочинку  

та оздоровлення дітей. 

Розроблення методичних 

рекомендації щодо діяльності  

пришкільних оздоровчих таборів, 

профільних таборів, таборів праці 

та відпочинку 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - Вдосконалення виховної 

роботи з дітьми у дитячих 

закладах оздоровлення та 

відпочинку 

2. Проведення концертних 

програм, вистав, театралізованих 

культурологічних заходів у 

дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, спортивних змагань. 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - Розвиток дітей, реалізації 

творчих здібностей 



№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконанн

я заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн. у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

2016  2017  2018  

Розширення маршрутів 

туристичних поїздок, подорожей, 

походів 

3. Залучення з метою поглиблення 

змісту і форм виховної роботи під 

час оздоровлення дітей до 

співпраці дитячих, молодіжних та 

жіночих громадських організацій, 

благодійних фондів, міжнародних 

організацій 

Щороку Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не потребує 

коштів 

- - - Поглиблення змісту і форм 

виховної роботи з дітьми, 

формування у дітей навичок 

ведення здорового способу 

життя 

     Міський 

бюджет 
70,0 70,0 70,0  



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

 Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на 

відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради.  

 Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради забезпечує 

виконання заходів програми та про проведену роботу інформує департамент 

сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації щороку до 15 

грудня впродовж терміну дії програми. 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 

 


