
Проєкт 2020_27 

1. Внести зміни в Програму стимулювання громадян України, направлених Бережанським 

об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для 

проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2020 році, 

затвердженої рішенням сесії № 1548  від 20 грудня 2019 року, а саме: 

1. У розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів   та джерел 

фінансування, строки виконання Програми» 

1.1.   таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в такій редакції: 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

(тис. грн.) 

У тому числі (тис. грн.) 

у 2020 році: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Міський бюджет 200 25 25 25 125 

Інші джерела - -  - - 

Всього 200 25 25 25 125 

2. Затвердити програму в цілому з врахуванням змін в новій редакції(Додається). 

3. Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови Лук’янову М.М. 

 

Міський голова                        Ростислав БОРТНИК 

 

Додаток 

до рішення Бережанської міської ради 

від 21.12.2020 року № 27 

 

ПРОГРАМА 

стимулювання громадян України, направлених Бережанським об’єднаним міським 

територіальним  центром комплектування та соціальної підтримки для проходження 

військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2020 році 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Бережанська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закони України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про оборону України» 

3. Розробник Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи 

міської ради 

4. Співрозробники Програми Бережанський об’єднаний міський 

територіальний  центр комплектування та 

соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП) 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Бережанська міська рада 

6. Учасники Програми відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи міської 

ради, Бережанський об’єднаний міський 

територіальний  центр комплектування та 

соціальної підтримки 

7. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7.1. Етапи виконання Програми відповідно до етапів відбору на 

військову службу за контрактом 



8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

(для комплексних 

програм) 

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, 

всього, у тому числі: 

200,0 тисяч гривень 

9.1. коштів міського бюджету 200,0 тисяч гривень 

9.2. коштів інших джерел - 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Своєчасне та якісне виконання визначених Генеральним штабом Збройних сил України 

(Тернопільським обласним військовим комісаріатом) планових завдань з відбору кандидатів на 

військову службу за контрактом у Збройні Сили України. 

3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є матеріальне заохочення громадян України, які відібрані 

Бережанським об’єднаним міським територіальним  центром комплектування та соціальної 

підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України у 2020 

році. 

Завданням Програми є популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах 

України на території Бережанської міської ради. 

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

фінансування, строки виконання Програми 

Виконання Програми досягається шляхом виплати одноразової грошової допомоги 

кожному громадянину України, який направлений Бережанським об’єднаним міським 

територіальним  центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової 

служби за контактом у Збройні Сили України, та заключили контракт. 

Програма розрахована на 2020 рік та стосується громадян, які відібрані та направлені для 

проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України протягом 2020 року з 

розрахунку виконання планового завдання для Бережанської міської ради, яке доводиться 

щоквартально Тернопільською обласною державною адміністрацією (Тернопільським обласним 

військовим комісаріатом). 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних 

бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

(тис. грн.) 

У тому числі (тис. грн.) 

у 2020 році: 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Міський бюджет 200 25 25 25 125 

Інші джерела - -  - - 

Всього 200 25 25 25 125 

 

5. Визначення розміру одноразової грошової допомоги 

Розмір одноразової грошової допомоги громадянину України, який направлений 

Бережанським об’єднаним міським територіальним  центром комплектування та соціальної 

підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України, та 

заключили контракт, визначає постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів 

Бережанської міської ради. 

Комісією визначається розмір одноразової грошової допомоги на підставі поданих 

громадянином, що направлений Бережанським об’єднаним міським  

територіальним  центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової 

служби за контактом у Збройні Сили України, а саме: 

 



- заява про надання одноразової грошової допомоги; 

- копія паспорта та ідентифікаційного коду; 

- виписка з наказу військового комісара Бережанського ОМТЦК та СП про призов на 

військову службу за контрактом; 

- копія військового квитка; 

Додатково, для визначення розміру одноразової грошової  

допомоги, можуть подаватися документи, які підтверджують складні життєві обставини. 

При цьому  дана грошова допомога є одноразовою та не залежить від кількості в 

подальшому укладених громадянином контрактів для проходження військової служби в 

Збройних Силах України. 

 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники: 

- матеріальне стимулювання відібраних громадян України, як кандидатів на військову 

службу за контактом у Збройні Сили України шляхом виплати одноразової матеріальної 

допомоги; 

- створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв кандидатами для проходження 

військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території Бережанської 

міської ради. 

-  

Секретар міської ради                                                        Ірина МИГОВИЧ 

 

Проєкт_2020_28  

1. Внести зміни до «Програми надання адресної грошової допомоги жителям   с. Павлів 

Курянівської сільської ради Бережанського району Тернопільської області на 2018-2020 роки», 

затвердженої рішенням Бережанської міської ради № 962 від 08.06.2018 року, в частині 

збільшення обсягів фінансування програми у 2020 році на 70 тис. грн., тим самим 

збільшивши загальний обсяг програми до 1070,6 тис. грн. 

2. Затвердити програму в цілому з врахуванням змін в новій редакції (Додається). 

 

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

бюджету та фінансів. 

 

Міський голова                                          Ростислав БОРТНИК 

 

Додаток  

До рішення сесії 

Бережанської міської ради 

№ 27 від 21 грудня 2020 року 

 

ПРОГРАМА 

надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської  

 області на 2018-2020 роки 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Бережанська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми 

Розпорядження міського голови «Про розроблення 

проекту програми надання адресної грошової допомоги 

жителям с. Павлів Курянівської сільської ради 

Бережанського району Тернопільської області на 2018-

2020 рр.» №121-р від 01.06.2018 року.  

3. Розробник програми Фінансово-економічний відділ міської ради  

4. Співрозробники програми Виконком Бережанської міської ради, Нараївська 

сільська рада  



5. Відповідальний виконавець 

програми 

Бережанська міська рада, Фінансово-економічний 

відділ міської ради, Нараївська сільська рада 

6. Учасники програми Бережанська міська рада, Нараївська сільська рада 

7. Термін реалізації програми 2018-2020 роки  

7.1. Етапи виконання програми І – 2018 рік,  

ІІ -2019 рік,  

ІІІ – 2020 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: 

1070,6 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 1070,6 тис. грн.. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

Основними завданнями даної програми є : 

- Виконання договору про спільну діяльність №    від 08 жовтня 2020 року між 

Бережанською міською та Нараївською сільською р а д а м и (надалі – Договір про 

спільну діяльність) затвердженого рішення сесії міської ради  №     від 08 жовтня 2020 року, 

направленого на покращення соціально-економічного розвитку сіл Нараївської сільської 

ради Бережанського  

 

району Тернопільської області та оздоровлення їх жителів у зв’язку із здійсненням спільної 

діяльності щодо приведення несанкціонованого сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» 

поблизу с. Павлів до вимог чинного законодавства України. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

Метою програми є виконання сторонами Договору про спільну діяльність та 

оздоровлення жителів с. Павлів Нараївської сільської територіальної громади, шляхом 

надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської сільської 

територіальної громади. 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

1. Програма надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради визначає умови надання адресної грошової допомоги за рахунок 

коштів з міського бюджету м. Бережани в рамках діючого Договору про спільну 

діяльність між Бережанською міською та Курянівської сільської радами.  

2. Допомога надається не частіше ніж раз у квартал, з розрахунку 250 грн. на одного 

жителя в місяць. 

3. Право на отримання адресної грошової допомоги, мають всі жителі с. Павлів 

Нараївської сільської ради, які: 

- не менше ніж 24 місяця до дня звернення фактично проживають на території с. 

Павлів; 

- малолітні до двох років, які зареєстровані і проживають в с. Павлів. Під 

поняттям «всі жителі» в цьому Порядку розуміють: 

Всі жителі – це малолітні, неповнолітні, повнолітні, не дієздатні, обмежено дієздатні 

особи. 

Право на отримання такої допомоги мають батьки новонароджених осіб, яке настає з 

першого числа наступного місяця. 

Право на отримання такої допомоги після смерті жителя с. Павлів мають родичі 

(дружина, діти) при відсутності зазначених осіб інші родичі, які фактично здійснили 

поховання особи, за весь місяць в якому помер житель с. Павлів Нараївської сільської 

ради. 



4. Надання допомоги здійснюється за рішенням сесії Бережанської міської ради 

прийнятим на основі затвердженого Нараївською сільською радою списку жителів с. 

Павлів Нараївської сільської ради для виплати адресної грошової допомоги міської 

ради у відповідності до звернень громадян в Нараївську сільську раду та на підставі 

поданих ними наступних документів: 

- Заява; 

- Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду; 

- Згода на збір та обробку персональних даних; 

- Довідка про поточний рахунок з банківської установи; 

- Довідка сільської ради про те, що особа фактично проживає за даною адресою 

протягом 24 місяців до дня звернення. 

При подачі заяви щодо надання допомоги члени сім’ї, у власноручно поданій 

заяві, можуть уповноважити одного із членів сім’ї на отримання всієї суми адресної 

грошової допомоги. При цьому заява підписується всіма повнолітніми особами в 

присутності секретаря Нараївської сільської територіальної громади або іншої 

посадової особи. 

Заява щодо надання допомоги малолітній чи неповнолітній особі, подається 

одним із батьків (з якими фактично проживає малолітня чи неповнолітня особа) або 

опікуном чи піклувальником. 

При цьому подаються свідоцтво про народження, або рішення органу опіки і 

піклування чи рішення суду. 

До заяви про надання допомоги щодо особи, яка померла, крім переліку 

документів зазначених в пункті 5 надається копія довідки про особу, що здійснила 

поховання. 

5. Інформування жителів с. Павлів Нараївської сільської ради про порядок, строки та 

умови надання адресної грошової допомоги жителям покладається на Нараївську 

сільську раду. 

6. Нараївська сільська рада здійснює збір, систематизацію, вивчення поданих 

документів та несе відповідальність за їх достовірність. 

7. Сформовані та затвердженні Нараївською сільською радою списки жителів с. Павлів, 

які звернулись для отримання адресної грошової допомоги, подаються в Бережанську 

міську раду. 

8. Виплата адресної грошової допомоги жителям с. Павлів здійснюється на підставі 

рішення сесії Бережанської міської ради в рамках виконання даної програми через 

банківські установи. 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на 

виконання програми 

Етапи виконання 

Програми 

Усього витрат на 

виконання 

програми 2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 

300,0 300,6 470,0 1070,6 

Міський бюджет 300,0 300,6 470,0 1070,6 

5.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА       РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

 

Завданням програми надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради на 2018-2020 роки є об’єднання матеріальних, фінансових, технічних, 

управлінських та інших ресурсів для здійснення спільної діяльності спрямованої на досягнення 

спільної мети визначеної договором про спільну діяльність між Бережанською міською та 

Нараївською сільською радою. 



 

6.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ НАДАННЯ  АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ЖИТЕЛЯМ 

С.ПАВЛІВ НАРАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2018-2020 РОКИ 

 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерел

а 

фінансу

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість),тис. грн., у 

тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Підготовка 

документів для 

виплати адресної 

грошової допомоги 

жителям с. Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Збір необхідних 

документів для 

отримання адресної 

грошової допомоги 

передбачених в підпункті 

4 пункту 4 Програми 

Щоквартально 

до 25 числа 

останнього 

місяця кварталу 

Нараївська 

сільська 

рада 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

- - - Забезпечення збору 

належного пакету 

документів для 

отримання адресної 

грошової допомоги 

жителям с.Павлів 

Нараївської сільської 

ради 

Прийнятті рішення 

сільської територіальної 

громади про затвердження 

списків жителів с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради для 

виплати 

адресної грошової 

допомоги 

Щоквартально 

до 25 числа 

останнього 

місяця кварталу 

Нараївська 

сільська 

рада 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

- - - 

 

 

 

Забезпечення 

належного пакету 

документів для 

отримання адресної 

грошової допомоги 

жителям с.Павлів 

Нараївської сільської 

ради 

Надання затвердженого 

списку жителів 

Нараївської сільської ради 

для виплати адресної 

грошової допомоги у 

відповідному кварталі в 

Бережанську міську раду 

Щоквартально 

до 1 числа 

першого місяці 

кварталу 

Нараївська 

сільська 

рада 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

- - - Забезпечення 

належного пакету 

документів для 

отримання адресної 

грошової допомоги 

жителям с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

 



 

2 Забезпечення 

виплати адресної 

грошової допомоги 

жителям с. Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Підготовка пакету 

документів для 

виплати адресної 

грошової допомоги 

жителям  

с. Павлів Нараївської 

сільської ради 

Щоквартально 

до 5 числа 

першого місяці 

кварталу 

Бережансь

ка міська 

рада 

Не 

потребу

є 

фінансу

вання 

- - - Оформлення 

належного пакету 

документів для 

надання 

адресної грошової 

допомоги жителям 

с.Павлів Нараївської 

сільської ради 

Прийняття рішення про 

виплату адресної грошової 

допомоги жителям с. 

Павлів Нараївської 

сільської ради та 

здійснення виплати 

Щоквартально 

до 10 числа 

першого місяці 

кварталу 

Бережансь

ка міська 

рада 

Міський 

бюджет 

300,0 300,6 470,0 Отримання адресної 

грошової допомоги 

жителям с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

 

                   7.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

                         Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на виконавчий 

                          комітет Бережанської міської ради. 

                      

 

Секретар міської ради                                                                                                                     Ірина  МИГОВИЧ 



 

 

Проєкт_2020_29  

1. Надати адресну грошову допомогу жителям с. Павлів Нараївської сільської ради Бережанського 

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

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

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

3. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради здійснити виплати 

передбачені в п. 1 даного рішення. 

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

бюджету та фінансів. 

 

Міський голова         Ростислав БОРТНИК 

 

Додаток №1 

до рішення сесії 

Бережанської міської ради 

№ 30 від 21 грудня 2020 року 

 

СПИСОК 

жителів с. Павлів Нараївської сільської ради, які звернулись в сільську раду для отримання 

матеріальної допомоги за ІV квартал 2020 року 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Дата і рік 

народження 

1. Юськів Ярослава Петрівна  

2. Заставна Галина Богданівна  

3. Юськів Петро Богданович  

4. Заставний Роман Богданович  

5. Вергун Андрій Володимирович  

6. Вергун Олена Іванівна  

7. Вергун Діана Андріївна  

8. Вергун Аліна Андріївна  

9. Вергун Марія Андріївна  

10. Вергун Іванна Ярославівна  

11. Вергун Ігор Володимирович  

12. Вергун Василина Ігорівна  

13. Рихлевич Любов Михайлівна  

14. Рихлевич Ярослав Михайлович  

15. Рихлевич Тарас Ярославович  

16. Улянський Богдан Адамович  

17. Улянська Марія Євстахівна  

18. Іваньо Ольга Іванівна  

19. Іваньо Вероніка Богданівна  

20. Корнак Володимир Михайлович  

21. Білик Любов Миронівна  

22. Білик Олег Васильович  

23. Білик Віталій Васильович  

24. Легета Богдан Миронович  

25. Рожанська Марія Йосипівна  



 

 

26. Закришка Руслана Ярославівна  

27. Закришка Олена Вікторівна  

28. Закришка Дарина Вікторівна  

29. Закришка Христина Вікторівна  

30. Ліберна Любов Іванівна  

31. Ліберний Віталій Станіславович  

32. Казьмірчук Ірина Станіславівна  

33. Казьмірчук Андрій Леонідович  

34. Казьмірчук Матвій Андрійович  

35. Туцький Володимир Петрович  

36. Туцька Галина Богданівна  

37. Гірняк Софія Андріївна  

38. Михайлишин Наталія Богданівна  

39. Михайлишин Борис Миколайович  

40. Михайлишин Олеся Миколаївна  

41. Михайлишин Микола Михайлович  

42. Смерак Марія Петрівна  

43. Смерак Богдан Іванович  

44. Горбусь Марія Іванівна  

45. Горбусь Оксана Андріївна  

46. Горбусь Василь Андрійович  

47. Горбусь Андрій Васильович  

48. Тернівська Надія Михайлівна  

49. Гураль Віра Михайлівна  

50. Юськів Володимир Іванович  

51. Юськів Мирослава Володимирівна  

52. Здирко Наталія Володимирівна  

53. Здирко Ігор Михайлович  

54. Тернівський Ігор Дмитрович  

55. Тернівська Зоряна Ігорівна  

56. Семків Володимира Андріївна  

57. Закришка Ярослав Петрович  

58. Закришка Ольга Євстахівна  

59. Закришка Ігор Ярославович  

60. Закришка Анастасія Ігорівна  

61. Закришка Ольга Іванівна  

62. Вітик Віра Миколаївна  

63. Панас Оксана Іванівна  

64. Панас Олександр Тарасович  

65. Пташник Ольга Олександрівна  

66. Якимів Марія Петрівна  

67. Якимів Іван Володимирович  

68. Іваніцька Ярослава Михайлівна  

69. Іваніцький Михайло Іванович  



 

 

70. Легета Марія Йосипівна  

71. Легета Петро Михайлович  

72. Тюлюзін Дмитро Дмитрович  

73. Тюлюзін Володимир Іванович  

74. Легета Соломія Петрівна  

75. Закришка Галина Михайлівна  

76. Закришка Володимир Іванович  

77. Дзінора Мирослава Іванівна  

78. Дзінора Михайло Іванович  

79. Дзінора Уляна Михайлівна  

80. Дзінора Евеліна Михайлівна  

81. Гах Марія Романівна  

82. Хом’як Михайло Йосипович  

83. Хом’як Анна Іванівна  

84. Хом’як Володимир Михайлович  

85. Хом’як Оксана Миронівна  

86. Хом’як Василь Володимирович  

87. Хом’як Соломія Володимирівна  

88. Хом’як Ірина Володимирівна  

89. Гураль Ганна Степанівна  

90. Лемик Йосип Петрович  

91. Довгань Михайло Антонович  

92. Довгань Мирослава Петрівна  

93. Амрузевич Ярослава Іванівна  

94. Легета Зеновія Семенівна  

95. Федунь Олександр Йосипович  

96. Федунь Ганна Володимирівна  

97. Федунь Ігор Олександрович  

98. Федунь Олександра Олександрівна  

99. Гах Ганна Григорівна  

100. Гах Людмила Петрівна  

101. Гах Наталія Петрівна  

102. Легета Григорій Іванович  

103. Легета Людмила Павлівна  

104. Видойник Марія Євгенівна  

105. Горбусь Василь Миколайович  

106. Горбусь Наталія Петрівна  

107. Горбусь Олег Васильович  

108. Горбусь Лілія Василівна  

109. Заставний Богдан Андрійович  

110. Вергун Руслан Ігорович  

111. Небесна Марія Євстахівна  

112. Пашковська Мирослава Володимирівна  

113. Пашковський Ігор Володимирович  



 

 

114. Пашковський Володимир Семенович  

115. Кісько Любов Петрівна  

116. Кісько Василь Михайлович  

117. Кісько Тетяна Василівна  

118. Кісько Вадим Васильовчич  

119. Мручок Ярослав Євгенович  

120. Мручок Марія Зіновіївна  

121. Іваницький Іван Михайлович  

122. Мручок Ігор Володимирович  

 

Секретар міської ради                                               Ірина МИГОВИЧ 

 

Проєкт2020_30 

1.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації 

видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік: 

1.1. Бережанська міська рада 
 

 Зменшити асигнування на:    755,37 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • оплата праці    680,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

      680,0 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату     49,61 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

      49,61 тис. грн. 

 • комунальні послуги та енергоносії 14,89 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю»  

14,89 тис. грн. 

 • поточні видатки  10,87 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю»  

    0,37 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» 

      10,5 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:    844,87 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • оплата праці    10,76 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

    10,76 тис. грн. 



 

 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю»  

 • нарахування на заробітну плату     4,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю»  

    4,5 тис. грн. 

 • поточні видатки 190,9 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

      30,0 тис. грн. 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд»  

    40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113112  «Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту»  

     5,4 тис. грн. 

 КПКВ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»  

     102,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113032  «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку»  

     13,0 тис. грн. 

 • поточні трансферти    638,71 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»        

(районному бюджету згідно договору) 

  500,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119150 «Інші дотації з місцевого бюджету»        

(сільському бюджету Жовнівка) 

  90,41 тис. грн. 

 КПКВ 0119150 «Інші дотації з місцевого бюджету» (сільському 

бюджету Надрічне) 

  48,3 тис. грн. 

1.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
 

 Зменшити асигнування на:      605,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • оплата праці    123,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))»  

100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів 

освіти»  

     23,0 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату     5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів 

освіти»  

     5,0 тис. грн. 

 • комунальні послуги та енергоносії 467,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  346,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))»  

    80,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

    27,0 тис. грн. 



 

 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

14,0 тис. грн. 

 • поточні видатки  10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

        7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту» 

        3,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:    455,0 тис. грн. 

 з них на:  

 • оплата праці    204,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах» 

17,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

27,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

    160,0 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату     207,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах» 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  75,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))»  

   68,0 тис.грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» 

9,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» 

    45,0 тис. грн. 

 • поточні видатки  44,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  44,0 тис. грн. 

1.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на: 110,665 тис. грн. 

 з них на:  

 • оплата праці    65,345 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 7,5 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів» 

 57,845 тис.грн. 

 • комунальні послуги та енергоносії 43,82 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

4,16 тис. грн. 



 

 

територіальних громадах» 

 КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» 

36,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» 

3,66 тис. грн. 

 • поточні видатки  1,5 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах» 

      1,5 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 93,665 тис. грн. 

 з них на:  

 • оплата праці    59,46 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах» 

4,93 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» 

30,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» 

24,53 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату     19,32 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах» 

1,17 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 7,5 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» 

10,65 тис. грн. 

 • поточні видатки  14,885тис.грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів» 

7,485 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» 

6,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» 

1,4 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 77,5 тис. грн. 

за рахунок: 

- переданих коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 77,5 тис. грн. (бюджетні призначення) 

 

2.1. Бережанська міська рада 
 

 Збільшити асигнування на:          10,5 тис. грн. 

 з них на: 
 



 

 

 • капітальні видатки 10,5 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» 

         10,5 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
 

 Збільшити асигнування на:        50,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

територіальних громадах» 

          25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти» 

          25,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:        17,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки         17,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»      17,0 тис. грн. 

1. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної  

класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: 

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
 

 Зменшити асигнування на:   111,557 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки 111,557 тис. грн 

 КПКВ 0611180 «Виконання заходів в рамках реалізації програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» (з місцевого 

бюджету)  

   111,557 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 111,557 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки 111,557тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»     111,557 тис. грн. 

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

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

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

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

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

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

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

2020 рік»), згідно з додатком № 2. 

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

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

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

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

  7.  Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2020 рік, зменшивши  

фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із 



 

 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним 

фондом на суму 77,5 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 77,5 тис. грн., в 

тому числі бюджет розвитку – 77,5 тис. грн. 

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

Бережанською міською радою та Тернопільською районною радою  щодо передачі з 

бюджету Бережанської міської територіальної громади Бережанському районному 

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

договору, що додається. 

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

питань бюджету та фінансів.   



 

 

 дотація 

на:
 дотація на:

загального фонду:

спеціально

го фонду 

на:
з них:

інші дотації з 

місцевого бюджету                                    

оплата праці 

працівників сільської 

ради і поточні видатки 

сільської ради

відшкодування вартості 

препаратів інсуліну для 

хворих на цукровий діабет

оплата спожитих 

енергоносіїв 

закладами охорони 

здоров’я

видатки споживання видатки споживання видатки споживання
видатки 

розвитку

9770 9770 9770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 19301200000
Бережанський районний 

бюджет
0,0 500 000,0 100 000,0 400 000,0

2 19301513000
Надрічнянський сільський 

бюджет
0,0 48 300,0 48 300,0

3 19301505000
Жовнівський сільський 

бюджет
0,0 90 410,0 90 410,0

УСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638 710,0 138 710,0 100 000,0 400 000,0 0,0

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

19548000000

(код бюджету)

Додаток 1

до рішення від 21 грудня 2020 року  №        "Про  внесення змін до 

бюджету Бережанської міської територіальної громади  на 2020 

рік"

Секретар міської ради Ірина  МИГОВИЧ

Усього

Трансферти іншим місцевим бюджетам

субвенції з місцевого бюджету на:

загального фонду:

з них:

інші субвенції з місцевого бюджету                                    

субвенції з місцевого бюджету на:

№

Код бюджету 

(одержувача)

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

загального фонду на:

з них:



                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

  

 

 

  

Код 

Програмно

ї 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код 

Типов

ої 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

Код 

Функці

ональн

ої 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

кредит

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загаль

на 

трива

лість 

будів

ництв

а (рік 

почат

Загаль

на 

вартіс

ть 

будівн

ицтва,  

гриве

нь

Рівень 

викона

ння 

робіт 

на 

почато

к 

бюдже

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді,  гривень

Рівень 

будіве

льної 

готовн

ості  

об'єкта 

на 

кінець 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 10500,0

0110000 Бережанська міська рада 10500,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Капітальні видатки:  (КП "Добробут" 

для придбання оргтехніки)
10500,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
50000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
50000,0

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах

Капітальні видатки (придбання 

оргтехніки)
25000,0

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти

Капітальні видатки (придбання 

оргтехніки)
25000,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Капітальні видатки (ремонт 

дитячого садочку "Ромашка")
111557,0

0611180 1180 0990
«Виконання заходів в рамках реалізації програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» 

Капітальні видатки ( співфінансування 

з міського бюджету  до субвенція на 

спроможну школу: капітальний ремонт 

спортивного залу та допоміжних 

приміщень "Бережанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Бережанської міської ради Тернопільської 

області" по вул. Садова 5 в м. Бережани 

Тернопільської обл.)

-111557,0

1000000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
17000,0

1010000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
17000,0

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

Капітальні видатки (придбання 

оргтехніки)
17000,0

УСЬОГО 77500,00

Ірина МИГОВИЧСекретар міської ради 

 Розподіл  коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  у 2020 році

                    (код бюджету)

19548000000

   до рішення від 21 грудня 2020 

року № 30 "Про  внесення змін до 

бюджету Бережанської міської 

територіальної громади  на 2020 



                                                                                                                                                                                        

 

Проєкт2020_31 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2020 рік в сумі 48,3 тис. грн. 

за рахунок: 

 

- Іншої дотації з місцевого бюджету 48,3 тис. грн. 

 

 

 

  2. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2020 рік в сумі 48,3 тис. грн.: 

2.1. Надрічнянська сільська рада 
 

 Збільшити асигнування на: 48,3 тис. грн. 

 з них на:  

 • оплата праці    48,3 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

  48,3 тис. грн. 

 

3.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації 

видатків загального фонду сільського бюджету на 2020 рік: 

3.1. Надрічнянська сільська рада 
 

 Зменшити асигнування на:      33,7 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • комунальні послуги та енергоносії 3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

3,0 тис. грн. 

 • поточні видатки 30,7 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

14,6 тис. грн. 

 КПКВ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»  

3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів»  12,1 тис. грн. 

 КПКВ 0117130  «Здійснення заходів із землеустрою»  1,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      33,7 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • оплата праці    33,7 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

      33,7 тис. грн. 

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету 



                                                                                                                                                                                        

 

та фінансів. 

 

Міський голова              Ростислав  БОРТНИК 

 

Проєкт 2020_32 

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2020 рік в сумі 90,41 тис. грн. 

за рахунок: 

 

- Іншої дотації з місцевого бюджету 90,41 тис. грн. 

 

    2.  Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2020 рік в сумі  90,41 тис. 

грн.: 

2.1. Жовнівська сільська рада 
 

 Збільшити асигнування на: 90,41 тис. грн. 

 з них на:  

 • оплата праці   75,4 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

 75,4 тис. грн. 

 • нарахування на заробітну плату      14,5 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

      14,5 тис. грн. 

 • поточні видатки       0,51 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

      0,51 тис. грн. 

 

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

та фінансів. 

 

Міський голова              Ростислав  БОРТНИК 

 

Проєкт2020_33 

1 Затвердити «Програму надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської  області на 2021-2023 роки» 

(Додається). 

2 Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови Бабичу В.М. 

 

Міський голова Ростислав БОРТНИК 



                                                                                                                                                                                        

 

Додаток 

До рішення сесії 

Бережанської міської ради 

№ 33 від 21 грудня 2020 року 

 

ПРОГРАМА 

надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської  

сільської ради Тернопільського району  

Тернопільської області на 2021-2023 роки 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Бережанська міська рада 

2. Розробник програми Фінансово-економічний відділ міської ради 

3. Співрозробники програми Виконком Бережанської міської ради, 

Нараївська сільська рада 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Бережанська міська рада, Фінансово-економічний 

відділ міської ради, Нараївська сільська рада 

5. Учасники програми Бережанська міська рада, Нараївська сільська 

рада 

6. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

6.1. Етапи виконання програми І – 2021 рік, 

ІІ -2022 рік, ІІІ – 

2023 рік. 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: 

1800,0  тис. грн. 

9. коштів міського бюджету 1800,0  тис. грн.. 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

Основними завданнями даної програми є : 

- Виконання договору про спільну діяльність  від 18  грудня 2020 року між Бережанською 

міською та Нараївською сільською р а д о ю (надалі – Договір про спільну діяльність) 

затвердженого рішення сесії міської ради №1849 від 08 жовтня 2020 року, направленого на 

покращення соціально-економічного розвитку сіл Нараївської сільської ради Бережанського 

району Тернопільської області та оздоровлення їх жителів у зв’язку із здійсненням спільної 

діяльності щодо приведення несанкціонованого сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу 

с. Павлів до вимог чинного законодавства України. 

5. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

Метою програми є виконання сторонами Договору про спільну діяльність та оздоровлення 

жителів с. Павлів Нараївської сільської ради, шляхом надання адресної грошової допомоги 

жителям жителям с. Павлів Нараївської сільської ради. 

6. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

9. Програма надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської сільської 



                                                                                                                                                                                        

 

ради визначає умови надання адресної грошової допомоги за рахунок коштів з міського 

бюджету в рамках діючого Договору про спільну діяльність між Бережанською міською 

та Нараївською сільською р а д о ю .  

10. Допомога надається не частіше ніж раз у квартал, з розрахунку 250 грн. на одного жителя 

в місяць. 

11. Право на отримання адресної грошової допомоги, мають всі жителі с.Павлів Нараївської 

сільської ради, які: 

- не менше ніж 24 місяця до дня звернення фактично проживають на території с. 

Павлів; 

- малолітні до двох років, які зареєстровані і проживають в с. Павлів. Під 

поняттям «всі жителі» в цьому Порядку розуміють: 

Всі жителі – це малолітні, неповнолітні, повнолітні, не дієздатні, обмежено дієздатні 

особи. 

Право на отримання такої допомоги мають батьки новонароджених осіб, яке настає з 

першого числа наступного місяця. 

Право на отримання такої допомоги після смерті жителя с. Павлів мають родичі 

(дружина, діти) при відсутності зазначених осіб інші родичі, які фактично здійснили 

поховання особи, за весь місяць в якому помер житель жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради. 

12. Надання допомоги здійснюється за рішенням сесії Бережанської міської ради прийнятим 

на основі затвердженого Нараївською сільською радою списку жителів с. Павлів 

Нараївської сільської ради для виплати адресної грошової допомоги міської ради у 

відповідності до звернень громадян в Нараївську сільську раду та на підставі поданих 

ними наступних документів: 

- Заява; 

- Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду; 

- Згода на збір та обробку персональних даних; 

- Довідка про поточний рахунок з банківської установи; 

- Довідка сільської ради про те, що особа фактично проживає за даною адресою 

протягом 24 місяців до дня звернення. 

При подачі заяви щодо надання допомоги члени сім’ї, у власноручно поданій заяві, 

можуть уповноважити одного із членів сім’ї на отримання всієї суми адресної грошової 

допомоги. При цьому заява підписується всіма повнолітніми особами в присутності 

уповноваженої особи Нараївської сільської ради. 

Заява щодо надання допомоги малолітній чи неповнолітній особі, подається одним 

із батьків (з якими фактично проживає малолітня чи неповнолітня особа) або опікуном 

чи піклувальником. 

При цьому подаються свідоцтво про народження, або рішення органу опіки і 

піклування чи рішення суду. 

До заяви про надання допомоги щодо особи, яка померла, крім переліку документів 

зазначених в пункті 5 надається копія довідки про особу, що здійснила поховання. 

13. Інформування жителів с. Павлів Нараївської сільської ради про порядок, строки та умови 

надання адресної грошової допомоги жителям покладається на Нараївську сільську раду. 

14. Нараївська сільська рада здійснює збір, систематизацію, вивчення поданих документів 

та несе відповідальність за їх достовірність. 

15. Сформовані та затвердженні Нараївською сільською радою списки жителів с. Павлів, які 

звернулись для отримання адресної грошової допомоги, подаються в Бережанську міську 

раду. 

16. Виплата адресної грошової допомоги жителям с. Павлів здійснюється на підставі 

рішення сесії Бережанської міської ради «Про виплату адресної грошової допомоги 

жителям с. Павлів Нараївської сільської ради» в рамках виконання даної програми через 



                                                                                                                                                                                        

 

банківські установи. 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

                                                                                                                   тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на 

виконання програми 

Етапи виконання 

Програми 

Усього витрат на 

виконання 

програми 2021 2022 2023 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі: 

600,0 600,0 600,0              1800,0 

Міський бюджет 600,0 600,0 600,0              1800,0 

 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

Завданням програми надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради на 2021-2023 роки є об’єднання матеріальних, фінансових, технічних, 

управлінських та інших ресурсів для здійснення спільної діяльності спрямованої на 

досягнення спільної мети визначеної договором про спільну діяльність між Бережанською 

міською та Нараївською сільською радою.



 

 

5.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ НАДАННЯ  АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ЖИТЕЛЯМ С.ПАВЛІВ 

НАРАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2023 РОКИ 

 

№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість),тис. грн., 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Підготовка 

документів 

для виплати 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Збір необхідних 

документів для 

отримання 

адресної грошової 

допомоги 

передбачених в 

підпункті 4 пункту 4 

Програми 

Щоквартально 

до 25 числа 

останнього 

місяця 

кварталу 

Нараївська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - Забезпечення  

збору належного 

пакету 

документів для 

отримання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Прийнятті рішення 

сільської ради про 

затвердження 

списків жителів 

с.Павлів Нараївської 

сільської рада для 

виплати 

адресної грошової 

допомоги 

Щоквартально 

до 25 числа 

останнього 

місяця 

кварталу 

Нараївська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

 

 

 

Забезпечення 

збору належного 

пакету 

документів для 

отримання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Надання 

затвердженого списку 

жителів с. Павлів 

Щоквартально 

до 1 числа 

першого 

Нараївська 

сільська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - Забезпечення 

збору належного 

пакету 

 



 

 

Нараївської сільської 

ради для виплати 

адресної грошової 

допомоги у 

відповідному кварталі 

в Бережанську міську 

раду 

місяці 

кварталу 

документів для 

отримання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

2 Забезпечення 

виплати 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Підготовка пакету 

документів для 

виплати адресної 

грошової 

допомоги жителям  

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Щоквартально 

до 5 числа 

першого 

місяці 

кварталу 

Бережанська 

міська рада 

Не потребує 

фінансування 

- - - Оформлення 

належного 

пакету 

документів для 

надання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

Прийняття 

рішення про 

виплату адресної 

грошової 

допомоги жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради та 

здійснення 

виплати 

Щоквартально 

до 10 числа 

першого 

місяці 

кварталу 

Бережанська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

600,0 600,0 600,0 Отримання 

адресної 

грошової 

допомоги 

жителям 

с.Павлів 

Нараївської 

сільської ради 

 



 

 

6.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на 

виконавчий комітет Бережанської міської ради. 

  
Секретар міської ради                                                                Ірина  МИГОВИЧ 

 

 

Проєкт2020_34 

1. Затвердити  програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2021-2023 роки (додається). 

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

Кухарука С.Б. 

 

Міський голова                                                                 Ростислав БОРТНИК 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                              Додаток 1 

До рішення сесії II сесії  

I засідання VIII скликання 

                                                                                                                №34 від 21.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності 

на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 



 

 

1. Ініціатор розроблення Програми служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради  . 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

 

Конвенція ООН про права дитини від 20 

листопада 1989 року (зі змінами), Указ 

Президента України від 22 жовтня 2012 року 

№609/2012 “Про Національну стратегію 

профілактики соціального сирітства на період до 

2020 року”, Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20 жовтня 2014 року №1707-VII, доручення 

голови обласної державної адміністрації від 29 

липня 2015 року №75 “Про додаткові заходи 

щодо забезпечення реалізації прав та законних 

інтересів дітей”, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 18 грудня 2015 року 

№786-од “Про організацію роботи з питання 

соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень та злочинності у 

дитячому середовищі”   

3. Розробник Програми служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради  . 

4. Співрозробники Програми - відділ  освіти молоді та спорту Бережанської 

міської ради  Бережанський відділ поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області, виконком Бережанської 

міської ради   

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради. 

6. Учасники Програми відділ  освіти Бережанської міської ради, 

служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради, Бережанський 

відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській 

області, виконком міської ради.  

7. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

 

Бюджет Бережанської міської територіальної 

громади 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

у тому числі: 

300 

9.1 кошти Бережанської міської 

територіальної громади 

300 

 

 



 

 

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

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та 

бездоглядності, попередження правопорушень, захист прав дітей, які переселені із тимчасово 

окупованих територій, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти  

протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та 

запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і 

бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або 

не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються 

в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів 

профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання 

дітей, їх соціально-правового захисту. 

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено 

пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку міста.  

Фінансування заходів інформаційної кампанії, забезпечення функціонування 

електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах не передбачено у обласному бюджеті, тому кошти необхідно передбачити в 

міському бюджеті.  

3. Визначення мети Програми 

Метою прийняття Програми є подолання дитячої безпритульності та бездоглядності,  

запобігання сирітству, захист прав та інтересів дітей-переселенців, створення умов для 

всебічного розвитку і виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики 

правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, 

посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства, 

покращення роботи міської ради щодо захисту прав дітей.   

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Розв’язання проблеми можливе шляхом: 

- реалізації державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових 

прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного 

напрямку діяльності міської ради та її підрозділів;   

-  розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої 

безпритульності і бездоглядності, допомога дітям-переселенцям, виявлення на ранній стадії 

сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту 

прав дітей, які виховуються в таких сім’ях; 

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились 

у складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які 

виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

       - ведення єдиної інформації системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, персоніфікованого 

обліку нерухомого майна таких дітей; 

       - здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання  дитячій 

безпритульності і бездоглядності; 

       - встановлення персонального шефства працівників органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, педагогічних працівників, працівників поліції, представників 

соціально відповідального бізнесу, громадських, релігійних організацій над дітьми-сиротами, 

дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних 

дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють; 

       - налагодження обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами 

населених пунктів, удосконалення форм і методів встановлення громадської опіки над такими 

дітьми;  



 

 

 - розроблення науково-методичних основ подолання дитячої бездоглядності і 

безпритульності, кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

 

Ресурсне забезпечення міської програми 

запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності 

на 2021-2023 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Витрати виконання 

Програми за роками 

тис. гривень 

 
Усього витрат 

на виконання 

Програми  

тис. гривень 2021 

рік 

2022 

рік 

 

2023 

рік 

 

  

Обсяг ресурсів, усього, 100 100 100   300 

у тому числі:       

Бюджет Бережанської 

міської територіальної 

громади 

100 100 100   300 

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в 

бюджеті Бережанської міської територіальної громади. Обсяг фінансування може 

уточнюватись щороку, виходячи з можливостей міського бюджету.  

 

Термін виконання Програми: 2021-2023 роки. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є:  

- забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового 

захисту дітей, насамперед дітей-переселенців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав 

таких дітей;   

- реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, 

опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу);  

- покращення співпраці міської ради та органів виконавчої влади щодо соціально-

правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення 

протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини, 

затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів та їх аналогів, 

зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами  держави;   

- організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян 

України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких 

дітей; 

- забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної 

політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 



 

 

- організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-

розважальними закладами, комп’ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо 

порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, жорстокості; 

- координація роботи щодо проведення міських державно-громадських операцій та 

рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій 

бездоглядності: «Підліток. Зима. Канікули», «Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини 

проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду», «Літо», «Урок»; 

- забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися 

тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних 

навчальних закладів; 

- організація та проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, для 

усиновлення під гаслом «Не залишимо без уваги жодної дитини», тижнів пропаганди 

правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, 

міського огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання;  

- координація діяльності консультаційних пунктів служб для сім’ї, дітей та молоді в 

пологовому відділенні комунальної лікарні щодо спрямування спільної діяльності на роботу з 

матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження 

таких матерів; 

- координація діяльності щодо надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, 

соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям, які 

вчинили правопорушення чи злочини та сім’ям, в яких вони виховуються, під час виїздів 

мобільних консультативних пунктів соціальної роботи; 

- забезпечення щомісячного взаємо інформування між підрозділом кримінальної 

поліції у справах дітей, службою у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

та молоді, відділом освіти районної державної адміністрації про дітей, які не навчаються, 

скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних 

напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких 

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;    

- продовження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними  організаціями, 

що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед 

них; 

- висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності 

та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та 

виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у 

дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до 

розв’язання даних соціальних проблем ; 

- проведення семінарів, нарад, науково-практичних конференцій для працівників, які 

займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою 

правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом; 

- забезпечення функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем 

проживання дітей, підвищення ефективності їх роботи, вжиття заходів щодо відновлення тих, 

що використовуються не за призначенням, створення умов для здобуття позашкільної освіти 

дітьми, особливо в сільській місцевості шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, 

відкриття філій чи нових закладів, у тому числі ДЮСШ, охоплення учнівської та студентської 

молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в навчальних 

закладах, залучення дітей до участі в роботі аматорських, творчих колективів, мистецьких 

заходах, фестивалях, конкурсах. 

 

Виконання Програми дасть можливість:  



 

 

- розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо 

усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню 

дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються 

комплексної допомоги; 

- реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або 

в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити 100% влаштування 

нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм 

виховання, влаштувати не менше 80% дітей, які позбавлені батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання; 

- активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100 % 

постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

відповідно до чинного законодавства;           

- персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання; 

- покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми 

влаштування дітей  (випуск соціальної відео реклами, плакатів); 

- не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та   урочний час в 

громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, 

барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, 

виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних 

сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують; 

- стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку; 

- зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, 

вилучених із сімейного середовища; 

- щороку проводити семінари, наради, науково-практичні конференції для працівників, 

які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою 

правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом; 

- покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних 

закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи. 

  



 

 

№ 

з/

п 

Назва напряму  

діяльності  

(пріоритетні  

завдання) 

Перелік заходів  

Програми 
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р
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к

и
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ф
ін

а
н

су
в

а
н

н

я
 

Обсяги фінансування 

(тис. грн. на рік) 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

 2021 2022 2023   

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

1. Сімейна політика 

як пріоритетний 

засіб запобігання 

дитячій 

безпритульності і 

бездоглядності 

1) забезпечити першочергове 

влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в 

сім'ї, на усиновлення, під опіку 

або піклування, дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім'ї 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та молоді 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

 

- - - - - 100% 

влаштування 

нововиявлених 

дітей, які 

залишились без 

батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 

виховання 

  2) забезпечити 

функціонування ЄІАС 

„Діти” - електронної бази 

даних про дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах і громадян 

України, які бажають взяти 

їх на виховання (придбання 

ліцензійного програмного 

забезпечення, сканера та 

принтера, модернізація 

комп’ютерного 

обладнання, налагодження 

безперебійної роботи 

окремої Інтернет лінії, 

обладнання приміщення 

протипожежною 

сигналізацією та системою 

контролю  доступу до 

 служба у 

справах дітей, 

надання 

соціальної 

допомоги 

сім’ям з 

дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

Бюджет 

Бережанс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади  

2 2 2    



 

 

приміщення) 

  

 

 

 

 

 

3) вжити додаткових заходів 

щодо удосконалення роботи з 

підготовки потенційних 

опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-

вихователів та відповідних 

соціальних працівників 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - 100% 

влаштування 

нововиявлених 

дітей, які 

залишились без 

батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 

виховання 

  4) підвищити ефективність 

соціальної роботи з сім’ями або 

особами, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, 

зокрема поліпшення 

соціального супроводу сімей, які 

виховують дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування. 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - зменшення 

кількості дітей, 

вилучених з 

біологічної сім’ї 

 

  5) забезпечити 

інформаційну підтримку 

вирішення актуальних 

питань соціально – 

правового захисту дітей, в 

тому числі дітей-

переселенців, реалізації 

права дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування на сімейне  

виховання, пропагування 

позитивного досвіду їх 

виховання; збільшення 

кількості ефірного часу для 

радіо просвітницьких 

програм, спрямованих на 

2021-

2023 

служба у 

справах дітей, 

надання 

соціальної 

допомоги 

сім’ям з 

дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

Бюджет 

Бережанс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади  

 

 

5 5 5   покращення 

інформованості 

населення про 

сімейні форми 

влаштування 

дітей (випуск 

соціальної 

реклами, 

плакатів)  



 

 

популяризацію здорового 

способу життя, запобігання 

жорстокості, насильства в 

сім’ї, профілактики 

правопорушень та 

злочинності у дитячому 

середовищі, сексуальній 

експлуатації дітей, 

формування навичок 

безпечного користування 

комп’ютерними 

технологіями та мережею 

Інтернет 

            

2. Система 

організаційно-

профілактичних 

заходів щодо 

запобігання 

дитячій 

безпритульності і 

бездоглядності 

1) посилити контроль за 

виконанням положень 

нормативно – правових актів 

про обмеження перебування 

дітей без супроводу дорослих у 

нічний та урочний час в 

громадських місцях, законність 

функціонування комп’ютерних 

та інтерактивних клубів, 

порядок відвідування їх дітьми; 

заборону продажу дітям 

алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганду 

проституції, насилля, 

жорстокості у дитячому 

середовищі; заборону 

розташування поблизу 

навчальних закладів магазинів, 

барів, де реалізуються спиртні 

напої та тютюнові вироби, 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради, 

Бережанський 

відділ поліції 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Тернопільській 

області 

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - недопущення 

перебування 

дітей у закладах 

в урочний час 

або у вечірній 

час без 

супроводу 

дорослих, 

продажу їм 

алкогольних та 

тютюнових 

виробів 



 

 

розміщення реклами такої 

продукції 

  2) забезпечити координацію 

роботи щодо проведення 

міських державно-громадських 

операцій та рейдів щодо 

профілактики негативних 

проявів у дитячому середовищі, 

запобігання дитячій 

бездоглядності: “Підліток. Зима 

Канікули”, “Діти вулиці. 

Вокзал”, “Діти Тернопільщини 

проти насильства, 

бездоглядності, за духовну та 

сімейну злагоду”, “Літо”, 

“Урок” 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей,  відділ 

освіти районної 

державної 

адміністрації, 

Бережанський 

відділ поліції 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Тернопільській 

області  

Бюд

жет 

Бере

жанс

ької 

міськ

ої 

терит

оріал

ьної 

гром

ади 

1 1 1   виявлення і 

вилучення з 

громадських 

місць та об’єктів 

транспорту 

100 % дітей з 

неблагополуч 

них сімей, які 

зазнали 

фізичного чи 

іншого 

насильства з 

боку дорослих, 

бродяжать і 

жебракують 

  3) забезпечити здобуття 

повної загальної середньої 

освіти дітьми, які не 

навчалися тривалий час 

або не навчалися взагалі, 

на базі вечірніх  шкіл і 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

2021-

2023 

відділ  

освіти , молоді та 

спорту 

Бережанської 

міської ради  

  

 

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - 100% 

охоплення дітей 

шкільного віку 

навчанням 

  4) провести заходи до Дня 

усиновлення під гаслом “Не 

залишимо без уваги жодної 

дитини”, тижнів пропаганди 

правових знань, обласного 

марафону “З турботою про 

дитину”, місячника пропаганди 

основних положень Конвенції 

ООН про права дитини, 

обласного огляду-конкурсу на 

 служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради 

Бюджет 

Бережанс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади  

 

75 75 75 

 

 

 

 

 

  привернення 

уваги жителів 

району до 

проблем захисту 

прав дітей 



 

 

кращу організацію правового 

навчання і виховання, а також 

провести заходи до свята 

Великодня, Дня матері, Дня 

вишиванки, свята Миколая, 

святкування Різдва та 

Великодня із залученням до них 

дітей-переселенців, дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, 

які перебувають в складних 

життєвих обставинах, дітей-

інвалідів, дітей, які 

переселилися із зони 

проведення АТО, дітей, батьки 

яких є учасниками АТО, які 

проживають в місті та охоплені 

різними формами виховання. 

  5) забезпечити проведення 

заходів до міської акції та участь 

в обласній акції «Діти мають 

права» до Міжнародного дня 

захисту дітей  

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

Бюджет 

Бережанс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади  

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

  привернення 

уваги жителів 

району до 

проблем захисту 

прав дітей  

 

  5.1) Організація та проведення 

акцій, міського та участь в 

обласному фестивалі «Повір у 

себе» для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями 

 служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради 

Бюджет 

Бережанс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади  

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

   

  6) забезпечити щомісячне 2021- служба у справах не - - - - - комплексне 



 

 

взаємоінформування між 

підрозділом кримінальної 

міліції у справах дітей, службою 

у справах дітей, відділом освіти 

районної державної 

адміністрації про дітей, які не 

навчаються, скоїли злочини, 

правопорушення, затримані за 

вживання наркотичних речовин, 

алкогольних напоїв, 

бродяжництво, жебракування, 

проживають у сім’ях, в яких 

батьки ухиляються від 

виконання батьківських 

обов’язків 

2023 дітей, відділ 

освіти районної 

державної 

адміністрації,  

 Бережанський 

відділ поліції 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Тернопільській 

області  

потребує 

фінансува

ння 

вирішення 

питань захисту 

прав дітей 

  7) співпрацювати з 

громадськими, 

благодійними, релігійними 

організаціями, що 

працюють в інтересах дітей 

з питань їх соціально – 

правового захисту, 

подолання бездоглядності 

та безпритульності у 

дитячому середовищі, а 

також здійснення ними 

незалежного громадського 

контролю за додержанням 

прав дітей у навчальних 

закладах, спеціальних 

установах для дітей і 

закладах соціального 

захисту, в яких 

перебувають діти 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності 



 

 

  8) налагодити ведення 

обліку дітей, батьки яких 

довготривалий час 

перебувають за межами м. 

Бережани, с. Лісники, Рай, 

удосконалювати форми і 

методи встановлення 

громадської опіки над 

такими дітьми 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності 

  9) координувати роботу 

підрозділів міської ради у 

вирішенні питань захисту прав, 

свобод і законних інтересів 

дітей, запобігання дитячої 

бездоглядності з наданням їм 

методичної допомоги, 

консультацій з питань 

соціально-правового захисту 

дітей 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності 

  10) встановити персональне 

шефство працівників 

педагогічних працівників, 

працівників міліції, 

представників соціально 

відповідального бізнесу, 

громадських, релігійних 

організацій над дітьми – 

сиротами, дітьми, які опинилися 

в складних життєвих 

обставинах, схильними до 

вчинення протиправних дій, їх 

батьками чи особами, які їх 

заміняють 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради, 

відділ освіти 

молоді та спорту 

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності 



 

 

  11) забезпечити дотримання 

законодавства про права дітей 

на освіту, охорону життя та 

здоров’я, доступ дітей до 

високоякісних медичних 

послуг, попередження 

інвалідності серед них, надання 

належної амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям-

інвалідам, охоплення дітей-

інвалідів медико-соціальною 

реабілітацією, інклюзивною 

освітою у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладах,  проведення 

обов’язкових медичних 

профілактичних оглядів дітей 

дошкільного та шкільного віку, 

організацію медико-

педагогічного контролю за 

фізичним вихованням дітей у 

навчальних закладах, 

формування здорового способу 

життя 

2021-

2023 

відділи охорони 

здоров’я 

районної 

державної 

адміністрації, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

Бережанської 

міської ради. 

 

 

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності 

  12) створити умови для здобуття 

позашкільної освіти дітьми, 

шляхом розвитку мережі 

гуртків, спортивних секцій. 

Вжити заходів щодо охоплення 

учнівської та студентської 

молоді різними організаційними 

формами виховної роботи 

безпосередньо в навчальних 

закладах шляхом залучення 

педагогів та батьківської 

громадськості 

2021-

2023 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності 



 

 

  13) активізувати роботу закладів 

та установ культури на місцях 

щодо залучення дітей до участі в 

роботі аматорських творчих 

колективів, мистецьких заходах, 

фестивалях, конкурсах. 

2021-

2023 

відділ культури 

Бережанської 

міської ради 

 

 

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності 

3. Розроблення 

науково-

методичних 

основ 

подолання 

дитячої 

бездогляднос

ті і 

безпритульно

сті кадрове та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

 

Забезпечення щорічного 

направлення працівників на 

семінари (навчання, курси)  

підвищення кваліфікації  

працівників. 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

Бюджет 

Бережанс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади 

2 2 2   підвищення 

кваліфікації  

працівників 

щорічно, 

покращення 

якості роботи з 

дітьми 

 2) запровадити інтерактивні 

форми підготовки педагогічних 

працівників всіх ланок освіти з 

питань профілактики 

насильства, жорстокості та 

впливу сучасних 

телекомунікаційних технологій 

на психіку дітей, поліпшити 

психолого-педагогічний 

супровід дітей. 

2021-

2023 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

Бережанської 

міської ради  

не 

потребує 

фінансува

ння 

- - - - - покращення 

роботи щодо 

подолання 

дитячої 

бездоглядності 

та  

безпритульності 

3) забезпечити виготовлення та 

розповсюдження соціальної 

реклами, плакатів, буклетів тощо 

з питань профілактики 

2021-

2023 

служба у справах 

дітей, надання 

соціальної 

допомоги сім’ям 

Бюджет 

Бережанс

ької 

міської 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

  випуск 

соціальної 

реклами, 

плакатів 



 

 

6. Напрямки діяльності та заходи міської Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 

2021-2023 роки 

 

 

 

  

 

правопорушень серед дітей та 

молоді, захисту прав дітей 

з дітьми та 

молоді 

Бережанської 

міської ради  

територіа

льної 

громади  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми  

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює служба у 

справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради. Виконавці, зазначені у Програмі, один раз у півріччя (до 10 червня та 10 

грудня упродовж терміну її реалізації) інформують службу у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради про хід 

реалізації заходів Програми. 

       Секретар міської ради                                                     Ірина МИГОВИЧ 

Проєкт2020_35 

1.  Затвердити  «Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради на 2021 рік»(додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику 

міського голови  Кухаруку С.Б. 

Міський голова                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 
ПРОГРАМА 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради на 2021 рік 

 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради 

3. Співрозробники Програми Бережанська міська ОТГ 

 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради  

 

Бережанська міська ОТГ 

 

5. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради  

 

Бережанська міська ОТГ 

 

6. Термін реалізації Програми 2021рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм)  

Місцевий бюджет  

 



 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, тис. 

грн., 

2694,8 

 

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

 Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради  на 2021 рік 

розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст.ст. 87,89,91 Бюджетного кодексу України. 

 З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» Бережанської міської ради  на  2021 рік шляхом надання субсидій та 

поточних трансфертів. 

 Дана Програма необхідна для стабільного функціонування Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради  , оновлення її матеріально - технічної бази та створення належних 

умов для розвитку первинної медико - санітарної допомоги, наближення її до кожного 

пацієнта, покращення ефективності та комфортності медичного обслуговування  населення. 

 

2. Визначення мети програми 

Метою Програми є: 

• забезпечення стабільної роботи Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради  ; 

• забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного 

обслуговування населення; 

• проведення поточних ремонтів та здійснення належного утримання робочих місць. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування (строки та етапи виконання Програми) 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою є: 

- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар’я  

- Поточний ремонт приміщень  

- Придбання та заміна вікон і дверей на металопластикові 

- Послуги з обслуговування автотранспорту КНП «ЦПМСД» 

- Видатки на оплату праці працівників ФАПів та ФП 

- Придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів та медичного устаткування 

- Видатки для споживання та придбання енергоносіїв 

 

Передбачено наступні джерела фінансування Програми: 

− кошти місцевого бюджету; 

− інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

           Фінансування Програми врахувати при затвердженні бюджету Бережанської міської 

ОТГ на 2021 рік. 

   

Виконання завдань Програми розраховано на 2021рік.  

 

Ресурсне забезпечення програми 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Етап виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми,  

тис.грн. 

кошти місцевих бюджетів 2021 рік 2694,8  

 



 

 

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Завдання Програми:  

- забезпечення якісної первинної допомоги населенню; 

-  оновлення матеріально-технічної бази структурних підрозділів сільської мережі діючих на 

території  Бережанської міської ОТГ; 

- наближення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та 

покращення її доступності до мешканців сіл, які входять в Бережанську міську ОТГ.   

 

 Виконання програми дасть змогу: 

 -   створити належні умови праці для персоналу і комфорт для пацієнтів КНП 

«ЦПМСД»; 

 - наблизити медико-санітарну допомогу безпосередньо до пацієнта. 

 Очікується підвищення рівня надання первинної медичної допомоги. 

 

5.Звітність та контроль за виконанням Програми. 

  Підприємство  складає та подає фінансову звітность про використання бюджетних 

коштів в установленому законодавством порядку. 

 Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний 

виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник 

бюджетних коштів. 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми  

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Виконан

ня  

заходу 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я (вартість), 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентар’я  

• придбання офісних 

меблів для кабінетів 

• придбання засобів 

індивідуального захисту 

для медичних працівників 

• Здійснення 

матеріально-технічного 

забезпечення згідно табеля 

оснащення 

• Придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів 

2021 р. Кошти 

місцевих 

бюджетів 

560,0 

2 Поточний ремонт 

приміщень 

• поточний ремонт 

лікарських кабінетів 

Бережанської АЗ-ПСМ, 

структурних підрозділів 

сільської мережі на 

території Бережанської 

ОТГ 

2021 р . Кошти 

місцевих 

бюджетів 

600,0 

3 Придбання та 

заміна вікон і 

дверей 

•     придбання метало 

пластикових вікон  

структурних підрозділів 

сільської мережі 

2021 р . Кошти 

місцевих 

бюджетів 

50,0 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Послуги з 

обслуговування 

автотранспорту 

КНП «ЦПМСД» 

• послуги з  

обслуговування 

автотранспорту  

 

2021 р Кошти 

місцевих 

бюджетів 

50,0 

5 Видатки на 

оплату праці 

структурних 

підрозділів 

сільської мережі 

(ФАПів та ФП) 

   •      доплата медичним 

працівникам ФАПів та ФП 

2021 р Кошти 

місцевих 

бюджетів 

475,8 

6 Придбання 

медикаментів, 

перев’язувальних 

матеріалів та 

медичного 

устаткування 

1) Здійснення придбання 

медикаментів для 

забезпечення пільгових 

груп населення  

2) Придбання медичного 

устаткування для надання 

якісної первинної 

медичної допомоги 

населенню згідно табеля 

оснащення 

2021 р Кошти 

місцевих 

бюджетів 

592,0 

7 Видатки для 

споживання та 

придбання 

енергоносіїв 

•   споживання теплової 

енергії, природного газу, 

електроенергії, води та 

водовідведення та 

придбання дров(паливних 

брикетів) 

2021 р Кошти 

місцевих 

бюджетів 

367,0 

 Всього:    2694,8 



 

 

Проєкт2020_36 

3. Затвердити  «Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Бережанської міської ради  на 2021 рік»(додається). 

4. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови  Кухаруку С.Б. 

 

Міський голова                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

                                                                                                    Додато 1 

до рішення сесії міської ради                          

№36 від 21 грудня 2020 року 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Бережанської міської ради  на 

2021 рік. 

 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради 

 

 

 

 

 

2. 

Дата,номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Бюджетний кодекс України, закони України 

«Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров'я», «Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 

2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції 

реформи фінансування системи охорони 

здоров'я України», доручення голови обласної 

державної адміністрації від 03.03.2020 № 

18/01.02-03 «Про розроблення проекту 

програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров'я Тернопільської 

обласної ради на 2020 рік» 

3. 

Розробник програми  Комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради 

4. Співрозробники програми Бережанська міська рада 

5. Відповідальний виконавець програми 
Комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради 

6. Учасники програми Бережанська міська рада 



 

 

7. Термін реалізації програми 2021 рік 

8. 

Загальний обсяг фінансування за 

рахунок коштів міського бюджету     2450,9 тис. грн. 

         ІІ .Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я 

Бережанської міської ради на 2021 рік (далі - Програма) розроблена для 

покращення надання послуг у сфері охорони здоров'я відповідно до 

Бюджетного кодексу України, законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров'я», «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров'я України» та інших нормативно- 

правових актів. 

З 1 квітня 2020 року медицина перейшла з фінансування «ліжка» на 

фінансування «пацієнта». Відповідно до положень Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 2020 року 

в Україні запроваджено програму медичних гарантій, у межах якої 

визначено обсяг медичних послуг і лікарських засобів, що гарантуються 

населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних тарифів. Це 

єдина бюджетна програма для оплати всіх медичних послуг і лікарських 

засобів, передбачених статтею 4 зазначеного Закону, за відповідними 

напрямками. Після впровадження цієї програми змінився механізм 

фінансування медичного обслуговування населення: замість медичної субвенції, за кошти якої 

відбувалось утримання закладів охорони здоров'я, у 

межах програми медичних гарантій оплачується медичне обслуговування 

пацієнтів за договорами з Національною службою здоров'я України, базуючись 

на принципі «гроші йдуть за пацієнтом». 

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» та Бюджетним кодексом України передбачено 

здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров’я,для співфінансування 

оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, розвитку 

та їх підтримки, здійснення надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та програми громадського 

здоров'я. 

Крім цього, пакет медичних послуг, який надається за програмою 

медичних гарантій та оплачується Національною службою здоров'я України, не забезпечує в 

повній мірі видатки закладів охорони здоров'я для надання належної медичної допомоги 

населенню. 

 

 Актуальність Програми визначена необхідністю поліпшення якості надання та 

доступності  спеціалізованої медичної допомоги населенню, яке проживає на території ОТГ, 

поліпшення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для 

здійснення модернізації галузі охорони здоров'я громади. 

В умовах переходу на нові умови фінансування від утримання установ до оплати за 

надані послуги, для забезпечення надання населенню належних медичних послуг закладами 

охорони здоров’я, даною Програмою передбачені кошти з місцевих бюджетів для 

співфінансування поточних видатків комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня» (далі КНП «Бережанська ЦМЛ»), забезпечення 

оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. 



 

 

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування заходів 

Програми за рахунок коштів міського бюджету. 

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є; 

- недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; 

- неможливість впровадження сучасних медичних технологій у повному обсязі, недостатні 

можливості щодо обміну досвідом та володіння ними; 

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони 

здоров’я; 

- нерівномірний розвиток ринку медичних послуг; 

- морально та фізично застаріла частина медичного обладнання. 

 

III. Визначення мети програми 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 

смертності населення громади шляхом формування і налагодження ефективного 

функціонування системи надання населенню доступної і спеціалізованої допомоги, 

поліпшення фінансового забезпечення КНП «Бережанська ЦМЛ» для укладання угод з 

Національною службою здоров’я України та отримання коштів за надання медичних послуг. 

 

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

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

Програма дасть змогу поліпшити стан здоров'я населення, подовжити активне 

довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній 

медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони 

здоров'я, досягти цілей відповідно до рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. 

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів міського бюджету.  

У Програмі  приймає  участь КНП «Бережанська ЦМЛ» Бережанської міської ради . 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Бережанської міської ради  на 2021 рік. 

 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми 

2021 рік (тис. гри.) 

Всього витрат на виконання 

програми (тис. гри.) 

Обсяг ресурсів всього 
2450,9 2450,9 

Місцевий бюджет 2450,9 2450,9 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Реалізація Програми передбачає вирішення таких завдань в закладах КНП  «Бережанська 

ЦМЛ» : 

 

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств 

населення;  

- співфінансування оплати поточних видатків; 

-  покращення матеріально-технічної бази; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

      забезпечення якісних медичних послуг; 

- проведення капітальних ремонтів та реконструкція об’єктів. 

 

Внаслідок реалізації заходів Програми планується досягти наступнихрезультатів: 

 

- забезпечити повноцінне функціонування КНП « Бережанська ЦМЛ»;  



 

 

- покращити якість надання медичної допомоги в частині фінансування поточних видатків;  

- диференціювати заробітну плату;  

- оновити матеріально-технічну базу; 

- покращити стан приміщень відповідно до діючих нормативів. Результативні показники Програми 

наведені у розділі VI. 

 

Секретар міської ради                                                          Ірина МИГОВИЧ 

 
Проєкт 2020_37  

3. Затвердити комплексну програму соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2021-2025 роки (додається). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Кухарука С.Б. 

Міський голова                                                                 Ростислав БОРТНИК 

 

 

                                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                 Додаток №1 

                                                                    Рішенням сесії  

                                                                                        Бережанської міської ради  

                                                                                  від 21 грудня 2020 р. №  

 

 

                           КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота»  

на 2021-2025 роки 

 

  1.Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 18 вересня 2020 року  

№541/01.02-01«Про схвалення проєкту обласної 

комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 

2021-2025 роки». 

3. Розробник програми Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації 

4. Співрозробники програми Фінансово-економічний відділ міської ради,  відділ 

культури, туризму та релігії Бережанської міської 

ради, виконком Бережанської міської ради. 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації, Бережанська міська 

рада 

6. Учасники програми Фінансово-економічний відділ міської ради, 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації, територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради, виконком 

Бережанської міської ради 



 

 

7. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

І – 2021-2023 роки, 

ІІ – 2024-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: 

2 000 тис. грн. 

9.3. коштів міського бюджету 2 000 тис. грн.. 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Основними завданнями даної програми є : 

- посилення соціального, медичного захисту інвалідів 

-  осіб, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного 

лиха, нещасного випадку, важкого захворювання,та малозабезпечених верств 

населення; 

- створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, 

наданих Конституцією та законами України. 

Життєзабезпечення осіб з інвалідністю та інших малозахищених верств населення підтримується 

системою пільг, допомог та компенсацій, які визначені відповідними законами та розпорядчими 

документами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості законодавчих актів та інших 

нормативно-правових документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім 

через обмежене фінансування з державного бюджету. 

Завдяки фінансуванню, за рахунок бюджетних коштів, забезпечено реалізацію основних положень 

програми «Турбота» на 2021-2025 роки. Зокрема надання допомоги згідно з заявами громадян, які 

звертались з клопотанням до голови або заступників міського голови, управління соціального 

захисту населення . 

Проте недостатні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування за 

рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій інвалідам і надалі залишають 

проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного 

обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та малозабезпечених осіб. 

Прийняття міської програми «Турбота" та залучення на її виконання коштів міського бюджету, 

сприятиме наданню допомоги найменш захищеним верствам населення. 

2. Визначення мети програми 

Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та 

правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозабезпечених верств населення, 

забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя. 

 

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

фінансування; строки та етапи виконання програми 

Метою вирішення основних завдань програми: 

                 - Фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради здійснює  фінансове  

                   та інформаційне забезпечення виконання основних завдань програми. 

              -управління соціального захисту населення районної державної адміністрації: 

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання програми; 

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення малозахищених верст населення 

шляхом надання матеріальної та цільової грошової допомоги; 

                 -  учасники програми забезпечують виконання програми та організацію 

                    щорічного відзначення Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня  

                   «Біла тростина», Міжнародного дня людей похилого віку. 



 

 

 

 

Реалізацію міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2021-2025 роки планується здійснити за рахунок коштів міського 

бюджету. 

 

Ресурсне забезпечення програми 

                              тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання Програми (роки) Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ 

2021 2022 2023 2024 2025 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

300 350      400     450      500  2000,0 

Міський бюджет 300     350      400     450      500  2000,0 

 

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є: 

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту  інвалідів та 

малозабезпечених верств населення; 

- широке залучення товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань 

соціального захисту інвалідів та малозабезпечених верств населення. 

          Виконання програми надасть змогу: 

- покращити соціальне обслуговування, матеріального забезпечення інвалідів та інших 

малозабезпечених верств населення: 

- забезпечити перевезення інвалідів та інших малозабезпечених верств населення 

до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади, установ соціального захисту. 



 

 

5. Напрями діяльності та заходи комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення “Турбота” на 2021-2025 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритет ні     

завдання) 

 

 

Перелік заходів програми 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: 

 

 

Очікуваний результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Організаційно- 

координаційна 

діяльність 

 

 

 

Забезпечити відзначення в 

місті Міжнародного дня «Біла 

тростина», Міжнародного дня 

інвалідів, Міжнародного дня 

людей похилого віку 

 

 

1 

жовтня            

15 

жовтня  

3 грудня 

щороку 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Бережанської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

19 

Привернути увагу 

суспільства до 

розв’язання проблем 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

Надати матеріальну та 

інші види соціальної 

допомоги інвалідам та 

малозабезпеченим 

особам 

 

Забезпечення, а при потребі 

вибір, земельних ділянок та 

їх резервування під 

будівництво соціального 

житла 

 

 

2021- 

2025 

роки 

Відділ  

житлово- 

комунального 

Господарства, 

містобудування 

та архітектури 

міської ради 

 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Поліпшення житлових 

умов багатодітних 

сімей, інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 

Здійснювати бронювання 

робочих місць на 

підприємствах, установах та в 

організаціях міста для 

працевлаштування соціально 

незахищеної категорії 

населення 

 

2021- 

2025 

роки 

Бережанська 

районна філія 

Тернопільського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Забезпечення зайнятості 

соціально незахищеної 

категорії населення 



 

 

Вжити заходів щодо 

сприяння працевлаштуванню 

інвалідів та інших осіб, які 

потребують соціального 

захисту і нездатні 

конкурувати на 

ринку праці 

 

2021- 

2025 

роки 

Бережанська 

районна філія 

Тернопільського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Забезпечення зайнятості 

соціально незахищеної 

категорії населення 

Залучати безробітних із 

соціально незахищених 

верств населення до участі у 

громадських роботах, в тому 

числі з наданням допомоги у 

побуті одиноким 

непрацездатним 

громадянам 

 

2021- 

2025 

роки 

 

Бережанська 

районна філія 

Тернопільського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Забезпечення 

тимчасової зайнятості 

безробітних із найменш 

соціально незахищених 

верств населення 

Сприяти підвищенню 

конкурентно- спроможності 

інвалідів шляхом підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації за професіями 

(спеціальностями) відповідно 

до потреби ринку праці з 

урахуванням їх 

професійних знань, навичок, 

побажань та рекомендацій 

МСЕК 

 

 

2021- 

2025 

роки 

Бережанська 

районна філія 

Тернопільського 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Прискорення 

працевлаштування осіб 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

 

 

Всебічно сприяти діяльності 

громадських організацій 

інвалідів, розвиткові творчих 

об’єднань інвалідів, гуртків 

художньої самодіяльності. 

 

 

 

Постійно 

Відділи освіти, 

молоді і спорту 

Бережанської 

міської ради; 

відділ 

культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Створення умов для 

культурного дозвілля 

інвалідів і духовного 

виховання молоді 



 

 

міської ради 

Проводити мистецько-творчі 

заходи з громадськими 

організаціями на підтримку 

інвалідів, дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського 

піклування,дітей з 

багатодітних та 

малозабезпечених сімей 

 

2021- 

2025 

роки 

Відділ 

культури, 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

20 

Сприяти у заохочені 

інвалідів, дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

 

Забезпечити в усіх 

лікувальних закладах міста 

безкоштовне надання 

невідкладної допомоги 

малозабезпеченим верствам 

населення 

 

 

2021- 

2025 

роки 

БЦМЛ 

Бережанської 

міської ради, 

КНП 

Центр 

Первинної 

(медико- 

санітарної) 

допомоги 

Бережанської 

міської ради. 

 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

верств населення 

безкоштовною 

невідкладною 

медичною допомогою 

 

 

Надавати малозабезпеченим 

сім’ям допомогу у лікуванні 

методом “стаціонар вдома”, 

“денний стаціонар сімейної 

амбулаторії ” 

 

 

2021- 

2025 

роки 

БЦМЛ 

Бережанської 

міської ради, 

КНП 

Центр 

Первинної 

(медико- 

санітарної) 

допомоги 

Бережанської 

міської ради. 

 

 

Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Стовідсоткове 

забезпечення 

малозабезпечених 

сімей медичною 

допомогою 

 

 

Забезпечити безоплатний і 

пільговий відпуск лікарських 

 

 

2021- 

2025 

БЦМЛ 

Бережанської 

міської ради, 

КНП 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

18 

 

 

Безкоштовне 

забезпечення ліками 



 

 

засобів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення 

роки Центр 

Первинної 

(медико- 

санітарної) 

допомоги 

Бережанської 

міської ради. 

малозабезпечених 

верств населення 

 

Забезпечити широке 

висвітлення питань у засобах 

масової інформації на тему 

“Особливості перебігу 

хвороб у осіб похилого віку ” 

 

 

2021- 

2025 

роки 

БЦМЛ 

Бережанської 

міської ради, 

КНП 

Центр 

Первинної 

(медико- 

санітарної) 

допомоги 

Бережанської 

міської ради 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

13 

 

 

Раннє виявлення та 

профілактика 

хронічних захворювань 

у осіб похилого віку 

Сприяти ефективній роботі 

організацій інвалідів, 

благодійного фонду 

«КАРІТАС-БЕРЕЖАНИ» та 

Бережанської районної 

організації Товариства 

Червоного Хреста України, 

надавати їм фінансову 

підтримку з коштів міського 

бюджету для здійснення 

статутних завдань 

 

 

2021- 

2025 

роки 

Бережанська 

міська рада, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

Поліпшення 

ефективності 

діяльності 

громадських 

організацій. 

Забезпечити надання 

одноразової нецільової 

грошової допомоги за 

заявами громадян та згідно з 

розпорядженнями міського 

голови 

 

2021- 

2025 

роки 

 

Бережанська 

міська рада 

 

Міський 

бюджет 

 

 

150 

 

 

160 

 

 

170 

 

 

180 

 

 

190 

Покращення 

матеріального 

становища інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 



 

 

  Відшкодування витрат за 

надані пільги з 

телекомунікаційних послуг 

пільговим категоріям 

населення 

 

 

2021-2025 

роки 

 

Бережанська 

міська рада 

 

Міський 

бюджет 

 

 

   80 

 

 

  100 

 

 

  120 

 

 

 140 

 

 150 

Підвищення рівня 

соціального захисту 

окремих категорій 

громадян шляхом 

надання пільг 

 

 

 

 

 



 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається 

на управління соціального захисту населення Бережанської районної державної адміністрації та 

виконавчий комітет Бережанської міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                                Ірина МИГОВИЧ 

 

Проєкт2020_38  

1. Затвердити міську програму «Ветеран» на 2021-2025 роки (додається). 

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

С.Б. 

 

Міський голова Ростислав БОРТНИК 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Бережанської 

міської ради 

від 21 грудня 2020р. № 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА «ВЕТЕРАН» 

 на 2021-2025 роки 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Бережанська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Рішення  Тернопільської обласної ради  від 28 

листопада 2019 року № 1506 «Про затвердження 

обласної програми «Ветеран» на 2020-2024 роки» 

3. Розробник програми Бережанська міська рада 

4. Співрозробник програми Управління соціального захисту населення 

Бережанської районної державної 

адміністрації 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Управління соціального захисту населення 

Бережанської районної державної 

адміністрації, Бережанська міська рада 

6. Учасники програми Управління соціального захисту населення 

Бережанської районної державної 

адміністрації, виконавчий комітет міської ради 

7. Терміни реалізації 

програми 

2021-2025 роки 

1) етапи виконання програми (для

 довгострокових 

програм) 

І етап – 2021-2023 роки 

ІІ етап –2024-2025 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

  місцевий бюджет 



 

 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 

1750,0 тис. грн.. 

 9.1 коштів місцевого бюджету 1750,0 тис. грн.. 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Одними з основних завдань міської програми “Ветеран” на 2021-2025 роки (далі - 

Програма) є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, учасників 

бойових дій на території інших держав,постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС, 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 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. 

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету, протягом      2016-2020 

років забезпечено реалізацію основних положень програми «Ветеран» на 2016-2020 роки, 

зокрема, на підтримку статутної діяльності Бережанської організації української спілки 

ветеранів Афганістану, надання нецільової грошової допомоги до річниці пам’ятних подій 

Другої світової війни, аварії на Чорнобильській АЕС, з нагоди відзначення визвольної 

боротьби ветеранів ОУН-УПА. 

Затвердження проекту програми “Ветеран” на 2021-2025 роки та залучення на її 

виконання 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 та 

праці, учасників бойових дій на території інших держав,постраждалих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС,ветеранів ОУН-УПА, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, 

культурній та інших сферах суспільного життя. Мета програми відповідає пріоритетним 

напрямам розвитку 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 підвищенню рівня життєзабезпечення малозабезпечених верств населення 

шляхом надання матеріальної грошової допомоги; 

- забезпечують щороку відзначення в місті пам’ятних подій Другої світової війни, 

вшанування ветеранів ОУН-УПА. 

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів міського бюджету в 

розмірі 1750 тис. грн., з них на І-й етап 900 тис. гривень та на ІІ-й етап 850 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

Обсяг ресурсів: 4110 4200 4280 4360 450 17400 



 

 

обласний бюджет 3860 3900 3930 3960 - 15650 

міський бюджет 250 300 350 400 450 1750 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями програми є: 

- ветеранів війни та праці, учасників бойових дій на території інших 

держав,постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

- 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 ветеранських організацій; 

- покращити матеріальне становище сімей загиблих у Афганістані . 



 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми ,,Ветеран” на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльнос

т і        

(пріорит

е тні 

завдання) 

 

 

Перелік заходів програми 

 

 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

Джерел 

а     

фінансу 

вання 

 

В
сь

о
г
о

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у .ч. 

Очікуваний 

результат 

        I 

етап 

II етап 

 

2021 

 

2022 

 

 

   2023 

 

 

2024 

 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

1. Організац

і йно-

координа

ц ійна 

діяльність 

1.Забезпечити відзначення в 

місті Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав, 

річниці аварії на ЧАЕС, Дня 

Перемоги у ВВВ та Дня 

захисника України 

15 

лютого, 

26 квітня, 

09 травня, 

14 жовтня 

щороку 

Виконком 

Бережанської 

міської ради, 

управління 

соціального 

захисту населення 

Бережанської 

РДА 

міський 

бюджет 

   395 65 75 80 85 90 Надання 

матеріальної та 

інших видів 

соціальної 

допомоги 

2.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 

Бережанської 

РДА,виконком 

міської ради 

не 

потребу 

є 

фінансу 

вання 

- - - - - - створення сприятливих 

умов і комфортності для 

пересування інвалідів, 

ветеранів війни, осіб 

похилого віку та їх 

перевезення 



 

 

 

  3.Всебічно сприяти діяльності 

ветеранських громадських 

організацій, розвиткові творчих 

об’єднань ветеранів, гуртків 

художньої самодіяльності 

постійно відділ культури 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської ради, 

виконком 

міської ради 

не 

потребу 

є 

фінансу 

вання 

- - - - - - створення умов для 

культурного дозвілля 

ветеранів війни, праці, 

реабілітованих та 

патріотичного 

виховання молоді 

  4.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 культури 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської 

ради,виконком 

міської ради 

не 

потребу 

є 

фінансу 

вання 

- - - - - - вшанування ветеранів 

війни та праці, 

реабілітованих, жертв 

політичних репресій, 

патріотичне виховання 

населення 

  5.Проводити роботу зі 

збереження й облаштування 

військових меморіалів,

 пам'ятни

ків, меморіальних таблиць, 

місць масового захоронення 

жертв воєн, символічних могил 

постійно відділ культури 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської 

ради,виконком 

міської ради 

не 

потребу 

є 

фінансу 

вання 

- - - - - - утримання в належних 

умовах пам'ятників, 

меморіальних таблиць, 

місць масового 

захоронення жертв 

воєн та прилеглих до 

них 

територій 

  5.Проводити роботу зі 

збереження й облаштування 

військових меморіалів,

 пам'ятни

ків, меморіальних таблиць, 

місць масового захоронення 

жертв воєн, символічних могил 

постійно відділ культури 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської 

ради,виконком 

міської ради 

не 

потребу 

є 

фінансу 

вання 

- - - - - - утримання в належних 

умовах пам'ятників, 

меморіальних таблиць, 

місць масового 

захоронення жертв 

воєн та прилеглих до 

них 

територій 



 

 

  6.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 відділ культури 

туризму та 

релігій 

Бережанської 

міської 

ради,виконком 

міської ради 

не 

потребу 

є 

фінансу 

вання 

- - - - - - вшанування ветеранів 

війни та праці, 

реабілітованих жертв 

політичних репресій, 

патріотичне виховання 

населення 

 

  7.Покращити фінансування на 

медичне обстеження ветеранів 

війни в місті 

(зубопротезування, 

забезпечення 

медикаментозними 

препаратами) 

2021-2025 

роки 

виконком міської 

ради 

міський 

бюджет 

 

 

150 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

35 

 

 

40 

отримання 

ветеранами 

медичних послуг та 

медикаментозних 

препаратів 

2. Матеріал

ь но- 

технічне 

та 

фінансов

е 

забезпече 

ння 

1.Надавати ветеранам війни, 

праці, військової служби, 

органів внутрішніх справ, 

Збройних Сил України, 

постраждалим внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС, 

реабілітованим жертвам 

політичних репресій, дітям 

війни матеріальну допомогу в 

межах бюджетних асигнувань, 

а також нецільову матеріальну 

допомогу, згідно з 

розпорядженнями міського 

голови  

2021-2025 

роки 

управління 

соціального 

захисту населення 

Бережанської 

міської ради, 

Бережанська 

міська рада 

 

 

 

  

міський 

бюджет 

 

 

 

960 

 

 

 

 

140 

 

 

 

160 

 

 

 

190 

 

 

 

220 

 

 

 

250 

щорічне 

покращення 

матеріально- 

побутових умов 

проживання даної 

категорії 

населення  

 

  2.Сприяти  ефективній роботі 

ветеранських  організацій,  що 

ведуть активну громадську 

діяльність та мають фіксоване 

членство, надавати їм 

фінансову підтримку з коштів 

міського бюджету для 

постійно управління 

соціального 

захисту населення 

Бережанської 

міської ради, 

Бережанська 

міська рада 

 

 

 

 

 

міський 

бюджет 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

    60 

 

 

 

 

70 

щорічне 

поліпшення 

ефективності 

діяльності 

громадських 

організацій 

ветеранів 



 

 

здійснення статутних завдань 

згідно з статтею 20 Закону 

України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту” 

 

 

                                            Всього по програмі (тис. 

грн.) 

                                               1750,00 тис. 

грн. 



 

 

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 Бережанської РДА. 

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 2021-2025 років. 

Узагальнену інформацію про хід і результати виконання заходів  програми управління 

соціального захисту населення Бережанської РДА подає щороку до 15 січня протягом 2021-2025 

років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

 

Секретар міської ради                                                Ірина МИГОВИЧ 

 

Проєкт2020_39 

1. Затвердити Програму «Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кухарука С.Б. 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії Бережанської  

міської ради  

від ___ грудня 2020 року №____ 

 

Міська програма 

«Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки 

 

Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради  

2. Розробник програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

3. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

4. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

5. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм) 

Міський бюджет, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

690,0 тис. гривень 

 2021 рік 138,0 тис. гривень 

 2022 рік 138,0 тис. гривень 

 2023 рік 138,0 тис. гривень 

 2024 рік 138,0 тис. гривень 

 2025 рік 138,0 тис. гривень 

6.1 Коштів міського бюджету 690,0 тис. гривень 

6.2 Інші джерела у межах фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

Загальна характеристика Програми 

Цільова програма «Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки розроблена з метою проведення 

якісно нової молодіжної політики щодо створення сприятливих передумов для життєвого 



 

 

самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, 

розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського 

самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді. 

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до 35 років включно, у 

тому числі підлітків віком від 14 до 18 років. 

.Мета Програми 

Метою програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді 

в територіальній громаді через підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства у 

молодіжній сфері, які діють на принципах демократичного врядування, застосування наявних та 

нових інструментів для активної участі та інтеграції молоді у суспільне життя і подальший розвиток 

українського суспільства. 

Досягнення мети вбачається у комплексному та системному підходах всіх суб’єктів 

молодіжної політики для активізації вертикальної і горизонтальної співпраці та обмін досвідом між 

органом місцевого самоврядування та молоддю. 

Основні завдання Програми 

Програма розробляється для реалізації таких завдань: 

1. підвищення спроможності, публічності та демократичного врядування інститутів 

громадянського суспільства у молодіжній сфері, через: 

• запровадження механізму інституційної підтримки молодіжних та дитячих 

громадських організацій; 

• здійснення навчання для представників інститутів громадянського суспільства у 

молодіжній сфері, у тому числі, молодіжних та дитячих громадських організацій; 

• надання в установленому порядку фінансової підтримки для реалізації їх проєктів; 

2. підвищення рівня культури волонтерства серед дітей та молоді через: 

• підвищення спроможності організацій, що залучаються до своєї діяльності 

волонтерів; 

• здійснення навчання представників організацій, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів, та фахівців, що розповідають про волонтерську діяльність; реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток культури волонтерства серед дітей та молоді; 

• запровадження механізму підтримки громадянами таких організацій; 

3. активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень (у тому числі підвищення 

рівня її поінформованості щодо інструментів участі) через: 

• сприяння розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів 

учнівського та студентського самоврядування; 

• застосування електронних форм демократичного врядування (петиції, запити, інше), 

різноманітних форм громадських бюджетів участі тощо; 

4. підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення обмінів у межах 

України та у партнерстві з іншими державами; 

5. розвиток молодіжних центрів через підвищення рівня їх спроможності та якості їх 

діяльності; 

6. підвищення рівня громадянських компетентностей молоді та компетентностей для 

розуміння потреби навчатися впродовж життя, інтеграції у суспільне життя, адаптації до викликів 

сучасного світу, визначення свідомого вибору життєвого шляху, формування відповідального 

ставлення до: власного здоров’я, планування сім’ї та батьківства, навколишнього природного 

середовища. 

7. максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню почуття 

громадянської самосвідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності 

в Україні; сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення й 

самореалізації її особистості, формування морально-правової культури та профілактики. 

Фінансування Програми 

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  інших  джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на підтримку заходів,  здійснюваних  на 

виконання Програми, передбачаються в міському бюджеті на 2021-2025 роки. 

Очікувані результати виконання 



 

 

       Виконання цільової програми «Молодь. Бережани» на 2021–2025 роки повинно стати 

підґрунтям для істотного підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики, 

посилення практичної діяльності органів влади у цій сфері, інститутів громадянського суспільства, 

органів молодіжного та студентського самоврядування, що сприятимуть повноцінному розвитку 

молоді міста Бережани. 

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми 

       Управління і контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати 

Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи виконання 

Програми.



 

 

Напрями діяльності та заходи Програми  
№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість),  

тис. грн. у тому числі: 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Відродження 

національно-

патріотичного 

виховання, 

утвердження 

громадської 

свідомості і 

активної 

позиції молоді 

1.1. Сприяння діяльності установ, 

організацій, клубів, осередків 

громадської активності, спрямованих 

на патріотичне виховання молоді, 

проведення міських та участь в 

обласних і Всеукраїнських військово-

патріотичних заходах, іграх, 

вишколах. 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

1.2. Посилення профілактики 

правопорушень у процесі підвищення 

рівня правових знань, правової 

культури та правової поведінки 

молоді, зокрема інформування молоді 

та дітей з питань реалізації і захисту 

прав людини під час проведення 

заходів просвітницького характеру. 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - - - 

1.3. Формування патріотичної 

свідомості молоді шляхом розвитку 

історичної пам’яті: популяризація 

української культури і народних 

традицій; усвідомлення національної 

своєрідності; залучення молоді до 

суспільно значущої діяльності. 

2021-

2025 

роки 

Відділи освіти, 

молоді і спорту, 

культури, 

туризму та 

релігій міської 

ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - - - 

2 Популяризація 

та утвердження 

здорового і 

безпечного 

2.1. Підвищення рівня здоров’я 

молоді, популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу життя 

та культури здоров’я серед молоді, в 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



 

 

способу життя 

та культури 

здоров’я серед 

молоді 

т.ч. розповсюдження інформаційно-

просвітницьких матеріалів з питань 

популяризації здорового способу 

життя, проведення соціальних акцій, 

шкільних і міських та участь в 

обласних зборах-змаганнях юних 

рятувальників «Школа безпеки». 

2.2. Сприяння зміцненню психічного 

здоров’я молодих людей, формування 

внутрішньої культури їх взаємин у 

сім’ї та соціальному середовищі: 

забезпечення репродуктивного 

здоров’я молоді, популяризація серед 

молоді знань з безпеки 

життєдіяльності 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - - - 

3 Набуття 

молодими 

людьми знань, 

навичок та 

інших компе-

тентностей поза 

системою 

освіти 

(розвиток 

неформальної 

освіти) 

3.1. Сприяння розвитку мережі 

молодіжних центрів 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - - - 

3.2. Розвиток неформальних форм 

роботи з молоддю шляхом організації 

навчальних та наметових таборів, 

включаючи їх разове облаштування, 

без створення стаціонарних закладів, у 

т.ч. проведення пластових таборів 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

4 Створення 

умов для 

інтелектуаль-

ного самовдос-

коналення 

молоді, 

8.1. Проведення молодіжних 

культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та 

інших заходів, спрямованих на 

підтримку талановитої та обдарованої 

молоді 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 



 

 

творчого 

розвитку 

особистості 

8.2. Проведення молодіжних 

культурно-мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та 

інших заходів з нагоди відзначення 

державних і релігійних свят, 

визначних і пам’ятних дат 

2021-

2025 

роки 

Відділи освіти, 

молоді і спорту, 

культури, 

туризму та 

релігій міської 

ради 

міський 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

8.3. Забезпечення участі молоді міста 

в обласних,  Всеукраїнських та 

Міжнародних молодіжних культурно-

мистецьких, спортивних, 

інформаційно-просвітницьких та 

інших заходах 

2021-

2025 

роки 

Відділи освіти, 

молоді і спорту, 

культури, 

туризму та 

релігій міської 

ради 

міський 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

інші 

джерела 

у межах фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

8.4. Виплата стипендій міського 

голови обдарованій молоді міста 

згідно положення 

2021-

2025 

роки 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

міський 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проєкт 2020_40 

.   Визначити на 2021 рік: 

- доходи бюджету Бережанської міської територіальної громади у сумі 172728000,0 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 168948000,0 гривень 

та доходи спеціального фонду міського бюджету 3780000,0 гривень, у тому числі 

бюджету розвитку 2000000,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки бюджету Бережанської міської територіальної громади у сумі 172728000,0 

гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 168948000,0 гривень 

та видатки спеціального фонду міського бюджету 3780000,0 гривень; 

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Бережанської міської 

територіальної громади у розмірі 100000,0 гривень, що становить 0,06 відсотків 

видатків загального фонду бюджету Бережанської міської територіальної громади, 

визначених цим пунктом; 

- резервний фонд бюджету Бережанської міської територіальної громади у розмірі 

600000,0 гривень, що становить 0,36 відсоток видатків загального фонду бюджету 

Бережанської міської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.  

Надати право міському голові здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями міської ради 

за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів, з 

подальшим затвердження цих змін на сесії міської ради. 

4.  Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Бережанської міської територіальної громади на 

реалізацію міських/регіональних програм у сумі 1155000,0 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

6.   Установити, що у загальному фонді бюджету Бережанської міської територіальної громади 

на 2021 рік: 

 1)  до доходів загального фонду бюджету Бережанської міської територіальної громади 

належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 

визначені статтями  97, 101, 1032, 1033  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, 

визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а 

також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 

рік»; 

 2)    джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 

статті 15, пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік: 

 1)    у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу 

України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України 2021 рік»; 

2)   у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини    1 статті 71 

Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету 

Бережанської міської територіальної громади, крім власних надходжень бюджетних установ. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


 

 

  8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Бережанської 

міської територіальної громади згідно зі статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 70, частиною 2 статті 71,  

статтею 91 Бюджетного кодексу України.  

 9.   Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними 

видатками бюджету Бережанської міської територіальної громади є видатки загального 

фонду на: 

          - оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

10.  Надати право  міському голові у процесі виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за поданням "Фінансового управління" міської ради протягом 

бюджетного року своїми розпорядженнями за погодженням з комісією міської ради з 

питань бюджету та фінансів: 

     1)  у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 

11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів» (із змінами) здійснювати внесення змін до розпису Бережанської міської 

територіальної громади  на 2021 рік за джерелами доходів і напрямами видатків 

головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим затвердження цих змін на 

сесії міської ради; 

   2) в межах загального обсягу бюджету перерозподіл видатків, що призводить до зміни 

обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів 

бюджету Бережанської міської територіальної громади за загальним і спеціальним 

фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних 

видатків), здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства, з 

подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради. 

   11.   Надати право "Фінансовому управлінню" Бережанської міської ради: 

       1)  в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до 

кінця поточного бюджетного періоду,  відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу 

України; 

       2)   отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Бережанської 

міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов'язковим  їх поверненням до кінця поточного 

бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України; 

      3) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації 

видатків бюджету; 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html


 

 

   12.  Головним  розпорядникам коштів бюджету Бережанської міської територіальної 

громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

   1)   затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності 

цим рішенням; 

     2)     здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та 

координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

   3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

          - здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

    -    оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження 

таких документів; 

       4)    взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

       5)    забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

 6)    забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

   13.  Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та 

здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та 

інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі 

бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично 

одержаних обсягів валових доходів. 

  14.  Рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2021     року.   

    15.   Додатки 1, 3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

16.    Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України  рішення 

підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на 

офіційному сайті Бережанської міської ради в мережі Інтернет.  

   17.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, 

заступників міського голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

Міський голова                                                               Ростислав  БОРТНИК 

 



 

 

   Додаток 1 

   до рішення Бережанської міської ради 

   

"Про  бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 

рік" 

      
ДОХОДИ 

 

місцевого бюджету на 2021 рік 

19548000000      
     (код 
бюджету)     (грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   80 812 000,00 80 787 000,00 25 000,00 0,00 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості   
54 325 000,00 54 325 000,00 0,00 0,00 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 54 325 000,00 54 325 000,00 0,00 0,00 

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати 

45 800 000,00 45 800 000,00 0,00 0,00 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 

6 600 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00 



 

 

11010400 
Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата 

1 330 000,00 1 330 000,00 0,00 0,00 

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

595 000,00 595 000,00 0,00 0,00 

13000000 
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів  
1 219 000,00 1 219 000,00 0,00 0,00 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів  
1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування  

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)  

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 

13030000 Рентна плата за користування надрами  19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 

13030100 
Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення  

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 

13030200 
Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення  

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 



 

 

18000000 Місцеві податки  23 493 000,00 23 493 000,00 0,00 0,00 

18010000 Податок на майно  8 313 000,00 8 313 000,00 0,00 0,00 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  

13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  

255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості  

440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості  

635 000,00 635 000,00 0,00 0,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1 210 000,00 1 210 000,00 0,00 0,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4 010 000,00 4 010 000,00 0,00 0,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 

18050000 Єдиний податок   15 180 000,00 15 180 000,00 0,00 0,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  13 300 000,00 13 300 000,00 0,00 0,00 



 

 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків`  

1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 

19000000 Інші податки та збори  25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 

19010000 Екологічний податок  25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 

19010100 

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю) 

8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти  
14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини  

1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   3 418 000,00 1 763 000,00 1 655 000,00 0,00 

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності   
73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження   73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів  

60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 



 

 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської діяльності  
1 645 000,00 1 645 000,00 0,00 0,00 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 482 000,00 1 482 000,00 0,00 0,00 

22010300 

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
937 000,00 937 000,00 0,00 0,00 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень  

510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, а 

також плата за надання інших платних посл 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

22080000 
Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном   

110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності  

110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито   53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування   

48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 



 

 

22090400 
Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України   

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

24000000 Інші неподаткові надходження   45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 

24060000 Інші надходження   45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 

24060300 Інші надходження   45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 655 000,00 0,00 1 655 000,00 0,00 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством  

1 655 000,00 0,00 1 655 000,00 0,00 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю  
1 653 000,00 0,00 1 653 000,00 0,00 

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюється відповідно до Закону України 

`Про оренду державного та комунального 

майна` 

2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

31000000 
Надходження від продажу основного 

капіталу   
800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності   

800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 

33000000 
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів  
1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

33010000 Кошти від продажу землі   1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 



 

 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим 

1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

50000000 Цільові фонди   100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади   

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 

  
Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
86 330 000,00 82 550 000,00 3 780 000,00 2 000 000,00 

40000000 Офіційні трансферти   86 398 000,00 86 398 000,00 0,00 0,00 

41000000 Від органів державного управління   86 398 000,00 86 398 000,00 0,00 0,00 

41020000 
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
23 404 000,00 23 404 000,00 0,00 0,00 

41020100 Базова дотація  23 404 000,00 23 404 000,00 0,00 0,00 

41030000 
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
62 994 000,00 62 994 000,00 0,00 0,00 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  
62 994 000,00 62 994 000,00 0,00 0,00 

X Разом доходів 172 728 000,00 168 948 000,00 3 780 000,00 2 000 000,00 

      

      

 Секретар міської ради   Ірина  МИГОВИЧ 



 

 
 

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Бережанська мiська рада 35 703 900,00 25 803 900,00 17 620 000,00 1 030 000,00 9 900 000,00 1 425 000,00 1 300 000,00 25 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 37 128 900,00

0110000 Бережанська мiська рада 35 703 900,00 25 803 900,00 17 620 000,00 1 030 000,00 9 900 000,00 1 425 000,00 1 300 000,00 25 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 37 128 900,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

19 500 000,00 19 500 000,00 14 600 000,00 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

0113104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

3 750 000,00 3 750 000,00 3 000 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750 000,00

0113112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і  осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 24 400,00 24 400,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і  

соціального забезпечення
460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00

0115041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд
1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 7 500 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00

0117330 7330 0443
Будівництво1 інших об`єктів комунальної 

власності
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади і фондів, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місце

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

з них

видатки 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

19548000000

(код бюджету)

до рішення Бережанської міської  ради

"Про  бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків  бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання



 

 
 

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

0600000
Вiддiл освiти, молодi i спорту Бережанської 

мiської ради
108 794 100,00 108 794 100,00 84 284 100,00 3 498 260,00 0,00 1 792 000,00 500 000,00 1 292 000,00 0,00 0,00 500 000,00 110 586 100,00

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
108 794 100,00 108 794 100,00 84 284 100,00 3 498 260,00 0,00 1 792 000,00 500 000,00 1 292 000,00 0,00 0,00 500 000,00 110 586 100,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах

1 765 000,00 1 765 000,00 1 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 765 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 18 515 000,00 18 515 000,00 13 158 000,00 1 526 000,00 0,00 1 600 000,00 500 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 500 000,00 20 115 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))

78 816 860,00 78 816 860,00 62 134 100,00 1 872 760,00 0,00 192 000,00 0,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 79 008 860,00

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

3 670 000,00 3 670 000,00 2 930 000,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670 000,00

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти
4 235 000,00 4 235 000,00 3 360 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 235 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 7 240,00 7 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 240,00

0611170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів
70 000,00 70 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

0613131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і  

змагань з олімпійських видів спорту
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і  

змагань з неолімпійських видів спорту
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1 645 000,00 1 645 000,00 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 645 000,00

1000000
Вiддiл культури, туризму та релiгiй Бережанської 

мiської ради
18 700 000,00 18 700 000,00 14 440 000,00 753 500,00 0,00 563 000,00 200 000,00 363 000,00 215 000,00 3 000,00 200 000,00 19 263 000,00

1010000
Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради
18 700 000,00 18 700 000,00 14 440 000,00 753 500,00 0,00 563 000,00 200 000,00 363 000,00 215 000,00 3 000,00 200 000,00 19 263 000,00

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах

710 000,00 710 000,00 550 000,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00

1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами
7 750 000,00 7 750 000,00 6 070 000,00 285 000,00 0,00 330 000,00 0,00 330 000,00 215 000,00 0,00 0,00 8 080 000,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 3 220 000,00 3 220 000,00 2 450 000,00 147 000,00 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 3 226 600,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i  виставок 1 910 000,00 1 910 000,00 1 430 000,00 126 300,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1 920 000,00

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i  будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

4 270 000,00 4 270 000,00 3 300 000,00 168 000,00 0,00 216 400,00 200 000,00 16 400,00 0,00 3 000,00 200 000,00 4 486 400,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і  мистецтва
840 000,00 840 000,00 640 000,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00

3700000 Фiнансове управлiння Бережанської мiської ради 5 750 000,00 1 650 000,00 1 300 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750 000,00

3710000 Фінансове управління Бережанської міської ради 5 750 000,00 1 650 000,00 1 300 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750 000,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

територіальних громадах

1 650 000,00 1 650 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд  місцевого бюджету 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів
3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

X X X УСЬОГО 168 948 000,00 154 948 000,00 117 644 100,00 5 281 760,00 13 400 000,00 3 780 000,00 2 000 000,00 1 680 000,00 215 000,00 3 000,00 2 100 000,00 172 728 000,00

Секретар міської ради Ірина  МИГОВИЧ



 

 
 

 дотація на:

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

освіти за рахунок 

коштів освітньої 

субвенції 

 співфінансування інвестиційних 

проектів            

інші субвенції з 

місцевого 

бюджету                                    

 здійснення 

переданих видатків 

у сфері охорони 

здоровя за рахунок 

коштів медичної 

субвенції                                

  будівництво спортивного комплексу по 

вул. І.Франка,8 в м. Бережани 

Тернопільської області, фінансування 

якого здійснюється за рахунок 

державного фонду регіонального 

розвитку) на УКБ

видатки споживання
видатки 

споживання

видатки 

споживання

видатки 

розвитку
видатки розвитку

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

41040200 41051000 9750

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тернопільський обласний 

бюджет
3 500 000 3 500 000

0

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 3 500 000 3 500 000 0 0 0

до   рішення "Про бюджет  

Бережанської міської  

територіальної  громади на 2021 

рік"

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

19548000000

(код бюджету)

41051200

Усього

Трансферти іншим місцевим бюджетам

субвенції з місцевого бюджету на:

загального фонду на:

Усього

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

Секретар міської ради Ірина  МИГОВИЧ

субвенції з місцевого бюджету на:

загального фонду:

з них:

Додаток 5 

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету

Трансферти з інших місцевих бюджетів

з них:



 

 

Код 

Програмно

ї 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код 

Типов

ої 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

Код 

Функці

ональн

ої 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

кредит

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта 

будівництва/вид будівельних робіт, у 

тому числі проектні роботи

Загаль

на 

трива

лість 

будів

ництв

а (рік 

почат

Загаль

на 

вартіс

ть 

будівн

ицтва,  

гриве

нь

Рівень 

викона

ння 

робіт 

на 

почато

к 

бюдже

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді,  гривень

Рівень 

будіве

льної 

готовн

ості  

об'єкта 

на 

кінець 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 1300000,0

0110000 Бережанська міська рада 1300000,0

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя Капітальні видатки 500000,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Капітальні видатки:  (КП 

"Добробут" )
300000,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 300000,0

0117330 7330 0443 Будівництво інших обєктів комунальної власності Капітальні видатки  120000,0

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки 50000,0

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової щцінки 

земельної ділянки чи права на неї
Капітальні видатки 30000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
500000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
500000,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 500000,0

1000000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
200000,0

1010000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
200000,0

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
Капітальні видатки 200000,0

УСЬОГО 2000000,00

Ірина  МИГОВИЧ

Додаток 6

Секретар міської ради 

 Розподіл  коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  у 2021 році

                    (код бюджету)

19548000000

   до   рішення "Про бюджет  

Бережанської міської  

територіальної  громади на 2021 

рік"



 

 

 

 
 

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 985000,0 485000,0 500000,0 500000,0

0110000 Бережанська міська рада 985000,0 485000,0 500000,0 500000,0

0113112 3112 1040

Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального 

захисту

Міська програма запобігання 

соціальному сиріцтву, подолання 

дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2021-2023 роки

рішення 

сесії №   

від

20000,0 20000,0

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки

громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю,

діяльність яких має соціальну

спрямованість

Міська програма "Ветеран" на 2021-

2025 роки

рішення 

сесії №   

від

15000,0 15000,0

Міська програма "Ветеран" на 2021-

2025 роки

рішення 

сесії №   

від

20000,0 20000,0

Комплексна програма соціальної 

підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2021-2025 роки

рішення 

сесії №   

від

70000,0 70000,0

Програма надання адресної грошової 

допомоги жителям с.Павлів 

Курянівської сільської ради 

Бережанського району Тернопільської 

області на 2021-2023 роки

рішення 

сесії №   

від

360000,0 360000,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоровя

Програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони 

здоровя міської ради на 2021 рік

рішення 

сесії №   

від

500000,0 500000,0 500000,0

0600000

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської 

ради

170000,0 170000,0

0610000

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської 

ради

170000,0 170000,0

0613131 3131 1040

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної 

цільової соціальної програми 

`Молодь України`

Міська програма "Молодь. 

Бережани" на 2021-2025 роки

рішення 

сесії №   

від

30000,0 30000,0

0615011 5011 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

рішення 

сесії № 

1198  від 

26.12.2018р

.

30000,0 30000,0

0615012 5012 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

з неолімпійських видів спорту

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

рішення 

сесії № 

1198  від 

26.12.2018р

.

10000,0 10000,0

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

рішення 

сесії № 

1198  від 

26.12.2018р

.

100000,0 100000,0

1155000,0 655000,0 500000,0 500000,0

Секретар міської ради

Додаток 7

Ірина МИГОВИЧ

до рішення  "Про бюджет  Бережанської  міської  

територіальної  громади на 2021рік"

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2021 році

Код 

Програмно

ї 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

Код 

Типов

ої 

прогр

амної 

класи

фікаці

ї 

Код 

Функці

ональн

ої 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

Усього

19548000000

               (код бюджету)



 

 

Проєкт 2020_41 

1.   Визначити на 2021 рік: 

• доходи бюджету Бережанської міської територіальної громади у сумі 172728000,0 

гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 168948000,0 

гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 3780000,0 гривень, у 

тому числі бюджету розвитку 2000000,0 гривень згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

• видатки бюджету Бережанської міської територіальної громади у сумі 

172728000,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету 168948000,0 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 

3780000,0 гривень; 

• оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Бережанської міської 

територіальної громади у розмірі 100000,0 гривень, що становить 0,06 відсотків 

видатків загального фонду бюджету Бережанської міської територіальної громади, 

визначених цим пунктом; 

• резервний фонд бюджету Бережанської міської територіальної громади у розмірі 

600000,0 гривень, що становить 0,36 відсоток видатків загального фонду бюджету 

Бережанської міської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Бережанської 

міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.  

Надати право міському голові здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів 

з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями міської ради за 

погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів, з подальшим 

затвердження цих змін на сесії міської ради. 

4.  Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію об&apos;єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об&apos;єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 5. Затвердити розподіл витрат бюджету Бережанської міської територіальної громади на 

реалізацію міських/регіональних програм у сумі 1155000,0 гривень згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

 6.   Установити, що у загальному фонді бюджету Бережанської міської територіальної громади 

на 2021 рік: 

 1)  до доходів загального фонду бюджету Бережанської міської територіальної 

громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтями  97, 101, 1032, 1033  Бюджетного кодексу України (крім 

субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу 

України), а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України 2021 рік»; 

 2)    джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 

15, пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

 7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік: 

1)    у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, 

а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 

2021 рік»; 

2)   у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини    1 статті 71 

Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету 

Бережанської міської територіальної громади, крім власних надходжень бюджетних установ. 

  8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Бережанської 

міської територіальної громади згідно зі статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html


 

 

України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 70, 

частиною 2 статті 71,  статтею 91 Бюджетного кодексу України.  

  9.  Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними 

видатками бюджету Бережанської міської територіальної громади є видатки загального 

фонду на: 

          - оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 

10.  Надати право  міському голові у процесі виконання бюджету Бережанської міської 

територіальної громади за поданням "Фінансового управління" міської ради протягом 

бюджетного року своїми розпорядженнями за погодженням з комісією міської ради з питань 

бюджету та фінансів: 

     1)  у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 

«Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів» (із змінами) здійснювати внесення змін до розпису Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних 

розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів з подальшим затвердження цих змін на сесії міської 

ради; 

   2) в межах загального обсягу бюджету перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу 

затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів бюджету 

Бережанської міської територіальної громади за загальним і спеціальним фондами (за 

винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), 

здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства, з подальшим 

затвердженням внесених змін на сесії міської ради. 

    11.   Надати право "Фінансовому управлінню" Бережанської міської ради: 

       1)  в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету Бережанської міської територіальної громади на 

депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду,  відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України; 

       2)   отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Бережанської 

міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов&apos;язковим  їх поверненням до кінця поточного 

бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно 

до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України; 

      3) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації 

видатків бюджету; 

    12.  Головним  розпорядникам коштів бюджету Бережанської міської територіальної 

громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

   1)   затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності 

цим рішенням; 

     2)     здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 



 

 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію 

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів у бюджетному процесі; 

   3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

          - здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 

цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 

фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

    -   оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження 

таких документів; 

       4)    взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

       5)    забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати 

праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

 6)    забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв&apos;язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних 

коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

    13.  Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та 

здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші 

види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної 

плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних 

коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних 

обсягів валових доходів. 

   14.  Рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року і діє до 31 грудня 2021     року.   

           15.   Додатки 1, 3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 16.    Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України  рішення підлягає 

публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному 

сайті Бережанської міської ради в мережі Інтернет.  

    17.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, 

заступників міського голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

  Міський голова                                                               Ростислав  БОРТНИК  

 

Проєкт2020_42 

1. Рішення сесії Бережанської міської ради № 1137 від 29.11.2018 року «Про порядок надання 

матеріальної грошової допомоги мешканцям Бережанської міської територіальної громади» 

скасувати. 

2. Затвердити «Положення про надання одноразової матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Бережанської міської територіальної громади» (додаток 1). 

3. Затвердити склад комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги 

малозахищеним верствам населення Бережанської міської територіальної громади. 

(додаток 2). 

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

питань бюджету та фінансів. 

 

Міський голова                                          Ростислав  Бортник 

                                                                                

 



 

 

Додаток 1 

до рішення сесії Бережанського 

міської ради від 21.12.2020 р. № 42 

 

                                      ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Бережанської міської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям 

Бережанської міської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок та 

умови вирішення питання щодо фінансової підтримки мешканців, які потрапили в скрутні 

життєві обставини. 

1.2. Одноразова матеріальна грошова допомога мешканцям Бережанської міської 

територіальної громади, які потрапили в скрутні життєві обставини, надається при 

наявності відповідного фінансового ресурсу та відповідних бюджетних призначень. 

1.3. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Бережанської міської ради. 

1.4. Питання щодо надання одноразової матеріальної грошової допомоги розглядається за 

дорученням міського голови м. Бережани та за заявою громадян. 

1.5. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової матеріальної грошової 

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 (надзвичайні ситуації, тяжке захворювання, оперативне лікування та інше), на 

ім’я міського голови. 

1.6. Одноразова матеріальна грошова допомога надається: 

• на лікування;  

• у випадку виникнення надзвичайних ситуацій; 

• у випадку складних життєвих обставин. 

1.7. 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). 

1.8. Розмір одноразової річної матеріальної грошової допомоги залежить від рівня 

забезпеченості сім’ї та надзвичайних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї) і 

встановлюється сумарно до 1000 грн. на рік. 

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

виключних випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання) матеріальна допомога 

може бути надана повторно, при наявності аргументованих документів, але не більше два 

рази на рік та в сукупності не може перевищувати максимального розміру допомоги.  

1.10. Матеріальна грошова допомога надається тільки фізичним особам, які зареєстровані та 

проживають на території Бережанської міської ради. 

2. Порядок розгляду заяв мешканців міста щодо надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги 

2.1. Для отримання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканці Бережанської 

міської територіальної громадина дають до міської ради заяву на ім’я міського голови, 

оформлену відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а також заяву на згоду 

обробки своїх персональних даних. 

2.2. Для отримання одноразової матеріальної допомоги до заяви громадяни повинні додати 

наступні документи: 

2.2.1. Допомога на лікування:  

- копія паспорта (сторінки 1, 2, приписка) та ідентифікаційний код, засвідчені 

підписом заявника «Згідно з оригіналом»; 



 

 

- довідку про доходи (пенсія, заробітна плата,соціальні допомоги тощо); 

- медична довідка про стан здоров’я (зареєстрована та завірена медичним закладом), 

виписка з історії хвороби;  

- інші документи та довідки, які підтверджують необхідність звернення для отримання 

матеріальної грошової допомоги; 

- депутатський акт обстеження (підписаний не менш, як двома жителями, що засвідчують 

факти зазначені в ньому); 

- реквізити банківського рахунку, куди будуть переведені кошти. 

2.2.2 Допомога у випадку складних життєвих обставин: 

- копія паспорта (сторінки 1, 2, приписка) та ідентифікаційний код, засвідчені 

підписом заявника «Згідно з оригіналом»; 

- довідку про доходи (пенсія, заробітна плата, соціальні допомоги тощо); 

- інші документи та довідки, які підтверджують необхідність звернення для отримання 

матеріальної грошової допомоги; 

- депутатський акт обстеження (підписаний не менш, як двома жителями, що засвідчують 

факти зазначені в ньому); 

- реквізити банківського рахунку, куди будуть переведені кошти. 

2.2.3 Допомога у випадку виникнення надзвичайних ситуацій: 

- копії паспорта (сторінки 1, 2, приписка) та ідентифікаційний код , засвідчені 

підписом заявника «Згідно з оригіналом»; 

- довідку про доходи (пенсія, заробітна плата, соціальні допомоги тощо); 

- акт обстеження, дефектний акт, висновок тощо складені фаховою комісією чи 

спеціальним органом, який підтверджує факт нанесення матеріальних збитків; 

- довідка з метеостанції про ситуацію природного характеру ; 

- інші документи та довідки, які підтверджують необхідність звернення для отримання 

матеріальної грошової допомоги; 

- депутатський акт обстеження (підписаний не менше двома свідками); 

- реквізити банківського рахунку, куди будуть переведені кошти. 

2.3. Після опрацювання у Відділі Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради, заяви з доданими документами надаються на резолюцію міському голові або 

посадовій особі міської ради, яка його заміщує на час відпустки, відрядження та інше. 

2.4. Комісія з питань надання матеріальної грошової допомоги малозахищеним верствам 

населення Бережанської міської територіальної громади визначає суму матеріальної 

допомоги персонально по кожному мешканцю або відмовляє у її наданні та приймає 

відповідне рішення.  

2.5. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається комісією з обов’язковим 

повідомленням заявника у випадках: 

- невідповідності поданих документів; 

- відсутності коштів у міському бюджеті; 

- повторного звернення особи упродовж року (крім випадків, передбачених в пункті 1.8 

даного Положення). 

3. Порядок виплати одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям 

Бережанської міської територіальної громади. 

3.1. Виплати матеріальної грошової допомоги у визначені терміни проводить відділ 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради. 

3.2. Підставою для виплати допомоги є: 

- протокол засідання комісії з виплати матеріальної грошової допомоги; 

- розпорядження міського голови. 

 



 

 

4. Комісія з питань надання матеріальної грошової допомоги малозахищеним 

верствам населення Бережанської міської територіальної громади 

4.1. Комісія з питань надання матеріальної грошової допомоги малозахищеним верствам 

населення міста створена для розгляду та вирішення питань надання одноразової грошової 

допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

4.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

4.3. Створюється комісія з числа працівників управлінь, відділів міської ради, що займаються 

вирішенням соціальних питань, депутатів міської ради. Комісію очолює заступник міського 

голови. 

4.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності. Засідання комісії вважається правомірним, 

якщо в ньому бере участь більше 50% складу комісії. Рішення ухвалюються простою 

більшістю голосів від кількісного складу комісії та оформляються протоколом. 

4.5. Контроль за діяльністю комісії здійснює міський голова. 

 

Секретар міської ради                                                       Ірина МИГОВИЧ 

 

Додаток 2 

до рішення сесії Бережанської міської ради 

від 21.12.2020 р. № 42 

 

 

КОМІСІЯ 

з питань надання матеріальної грошової допомоги малозахищеним верствам 

населення Бережанської міської територіальної громади 

 

ЛУК’ЯНОВА 

 Марія Михайлівна 

 • голова комісії, перший  заступник міського 

голови 

ПОХОДЖАЙ  

Оксана Дмитрівна 

 • секретар комісії, начальник загального відділу 

Бережанської міської ради 

 

Члени комісії 

ШКІЛЬНИЙ  

Михайло Іванович 

 •    лікар комунального некомерційного 

підприємства «Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради, депутат 

Бережанської міської ради (за згодою) 

ВІТЕНКО  

Наталя Степанівна  

 •   директор Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради 

ЩЕРБАНЬ  

Павло Зіновійович 

 •  головний спеціаліст-інспектор праці, 

депутат Бережанської міської ради 

(за згодою), 

ЗАГНІЙНА  

Ірина Василівна 

 • начальник юридичного відділу Бережанської  

міської ради, депутат Бережанської міської ради 

КОСТЕЦЬКА  

Лідія Ярославівна 

 • начальник фінансово-економічного  відділу  

Бережанської міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                         Мигович І.С. 

 

 

 



 

 

Проєкти2020_43 

1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі)  Бережанської міської 

територіальної громади згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2. При формуванні міського бюджету передбачити в міському бюджеті кошти на реалізацію 

заходів Положення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

територіальної громади  з питань бюджету та фінансів,  з питань економіки, 

промисловості, транспорту  і зв’язку, контролю за виконанням комунального майна, 

зовнішніх  зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту депутатської 

діяльності та етики. 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 

 

ДОДАТОК № 1 

До рішення сесії Бережанської міської  

ради  

від 21.12.2020 №  43 

 

Положення 

про громадський бюджет (бюджет участі) Бережанської міської територіальної громади 

 

Положення про громадський бюджет  Бережанської міської територіальної громади (далі 

– Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та 

членів Бережанської міської територіальної громади щодо впровадження інноваційних 

механізмів розвитку місцевої демократії та залучення громадськості до розподілу визначеної 

Бережанською міською радою частини коштів міського бюджету,  а також спрямоване на 

підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності Бережанської міської ради та її 

виконавчих органів. 

Дане Положення розроблене з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також досвіду українських та польських міст 

із партиципаторного (громадського) бюджетування. 

1. Визначення термінів. 

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету Бережанської міської 

територіальної громади, з якого здійснюється фінансування. визначених безпосередньо 

членами міської територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, 

відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Кошти 

громадського бюджету спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку, які 

надійшли до міської ради від мешканців Бережанської міської територіальної громади. 

1.2. Автор проекту – це особа або команда з трьох осіб (надалі – автор проекту), яка досягла 16-

річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без 

громадянства, яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту 

у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет Бережанської міської ради 

(надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв: 

1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване на території Бережанської міської ради, що 

підтверджується паспортом. 

1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване на 

території Бережанської міської ради, що підтверджується паспортом та довідкою з 

місця праці. 

1.2.3. Особа навчається на території Бережанської міської ради, що підтверджується 

паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт 

навчання. 



 

 

1.2.4. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості на території Бережанської 

громади, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав 

власності. 

1.2.5. Особа на законних підставах орендує або користується житлом в межах 

територіальної громади. 

1.2.6. Місце народження особи зареєстроване в межах територіальної громади, що 

підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження. 

1.3.  Проєктна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 25 

осіб (окрім самого автора)- для малого проєкту, і 50 осіб – для великого проєкту, що не 

суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Бережанської 

міської ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного 

фінансування та оформлена згідно вимог даного Положення.  

1.4. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис 

проекту (додаток 1 до Положення). 

1.5. Проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість 

балів та можуть бути профінансовані у рамках бюджетних коштів, передбачених на 

фінансування бюджету громадських ініціатив. 

1.6. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій 

членами Бережанської міської територіальної громади шляхом заповнення бланку для 

голосування в паперовому чи електронному вигляді. 

1.7. Пункти для голосування – місця для проведення голосування, які визначаються 

Координаційною радою. 

1.8. Координаційна рада – створений розпорядженням міського голови постійно діючий 

консультативно-дорадчий орган, члени якого в межах чинного законодавства України 

координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування 

громадського бюджету у Бережанській міській територіальной громаді  

1.9. Уповноважений робочий орган –фінансово-економічний відділ  Бережанської міської ради, 

2.Загальні положення 

2.1. Фінансування громадського бюджету Бережанської міської територіальної громади 

проводиться за рахунок коштів бюджету Бережанської міської територіальної громади та 

інших джерел. 

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету Бережанської міської ради на відповідний 

бюджетний рік встановлюється при формуванні бюджету у відповідності до  Програми 

«Громадський бюджет Бережанської міської територіальної громади» на відповідний рік в 

розмірі до 1,0 % розміру власних надходжень за попередній рік. 

Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти: 

- малі проекти – виділяється 60% загального обсягу громадського бюджету;  

- великі проекти – виділяється 40% загального обсягу громадського бюджету. 

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету Бережанської міської ради фінансуються 

проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду. 

2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення 

чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності Бережанської міської 

териоріальної громади. 

2.5. Проекти, які стосуються приміщень та прибудинкової території комунальних установ, 

підприємств, організацій, не можуть передбачити проведення поточних, капітальних 

внутрішніх та фасадних ремонтних робіт щодо цих комунальних установ, підприємств, 

організацій.  

Проекти, які включають у собі закупівлю обладнання можуть передбачати проведення 

внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 30 % кошторису 

проекту. 

 

 

 



 

 

3. Освітньо-інформаційна та промоційна кампанії. 

3.1. Координація роботи з проведення промоційної та інформаційної кампаній покладається на 

уповноважений робочий орган. 

3.2. Промоційна кампанія проводиться з метою ознайомлення жителів Бережанської міської 

територіальної громади з основними положеннями, принципами громадського бюджету та 

можливостями, які реалізовуватимуться завдяки його механізму, а також заохочення до 

подання проектів. 

3.3. Інформаційна кампанія включає в себе такі етапи: 

– ознайомлення мешканців з основними етапами бюджетного процесу; 

– ознайомленням з процесом громадського бюджету; 

– інформаційно-консультаційна кампанія щодо написання проектів; 

– обговорення проектів; 

– надання можливості ознайомитись із проектами; 

– голосування за проекти (щодо термінів, способу та місць для голосування); 

– реалізація проектів. 

3.4. Промоційна та інформаційна кампанії проводяться через засоби масової інформації, мережу 

Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а 

також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес-конференцій 

тощо).  

3.5. Промоційна та інформаційна кампанії здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, 

обсяги яких визначаються у відповідній цільовій програмі Громадського бюджету на кожен 

рік та за рахунок коштів залучених з інших джерел 

3.6. Автори проектів мають право самостійно за власний рахунок організовувати інформаційні 

заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проекту з метою 

отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади. 

3.7. Такі кампанії мають ґрунтуватися на принципах доброчесності. Забороняється 

використовувати методи грошового стимулювання, а також такі, що передбачають 

неособисте голосування за проекти. У випадку наявності інформації щодо використання 

недоброчесних методів проведення кампанії, така інформація може стати предметом 

розгляду на засіданні Координаційної ради. За результатом такого розгляду Координаційна 

рада може дискваліфікувати відповідний проект. 

4. Координаційна рада. Функції та повноваження. 

4.1. Координаційна рада – робочий орган, який створюється розпорядженням міського голови 

на період реалізації громадського бюджету на відповідний бюджетний рік, члени якого 

координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування 

громадського бюджету, визначеним цим Положенням. 

4.2. Основними завданнями Координаційної ради є: 

– здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження громадського 

бюджету до формування рейтингу проектів. 

– затвердження результатів голосування; 

– сприяння у забезпеченні інформаційної та організаційної підтримки авторів проектів; 

– розгляд спірних ситуацій, що виникають у процесі реалізації громадського бюджету; 

– сприяння у проведенні експертизи проектів перед винесенням на голосування; 

– здійснення інших завдань, що сприятимуть реалізації громадського бюджету. 

– координування процесу здійснення та функціонування громадського бюджету; 

–  попередній розгляд реєстрів проектів, відібраних для фінансування за рахунок 

громадського бюджету; 

– затвердження проектів, які допускаються та не допускаються до голосування; 

– забезпечення дотримання вимог цього Положення. 

4.3. До складу Координаційної ради можуть входити фахівці виконавчих органів міської ради 

(не більше 3 осіб), представники громадськості (не більше 2 осіб), депутати міської ради 

або їх представники (не більше 2 осіб). За потреби до Координаційної ради можуть бути 



 

 

долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на 

розгляд проектів. 

4.4. Персональний склад номінаційного комітету затверджується рішенням ради за поданням 

міського голови. Міський голова подає персональний склад для затвердження на основі 

пропозицій від громадських організацій, депутатів міської ради, органів самоорганізації 

населення, ОСББ, батьківських комітетів шкіл та садочків. 

4.5. Члени Координаційної ради від громадськості формується шляхом рейтингового 

голосування на зборах із числа кандидатів, які подали на імя міського голови заяву 

заповнену відповідно до Положення (додаток 3 до Положення). 

4.6. Для реалізації повноважень Координаційна рада має право: 

– отримувати інформацію про хід реалізації проектів, які фінансуються з громадського 

бюджету; 

– заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних 

підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського 

бюджету; 

– визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань 

громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних 

комісій і пленарних засіданнях міської ради; 

– отримувати детальні обґрунтування (з посиланнями на законодавство України) 

причин негативної оцінки проекту та з інших питань від відповідних виконавчих 

органів міської ради; 

– викликати на засідання Координаційної ради посадових осіб виконавчих органів 

міської ради. 

Координаційна рада має інші права, необхідні для виконання повноважень, передбачених 

цим Положенням. 

4.7. Координаційна рада працює у формі засідань. Засідання є повноважним за умови 

присутності більше половини його членів. Рішення на засіданні Координаційної ради 

ухвалюються більшістю членів. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос 

голови Координаційної ради є вирішальним, за відсутності голови, вирішальний голос має 

секретар. 

4.8. Координаційна рада проводить свої засідання гласно та відкрито. Про час та місце 

проведення засідання повідомляється завчасно через офіційний веб-сайт міської ради. 

4.9. Якщо член Координаційної ради протягом року тричі пропустив засідання без поважних 

причин, то він підлягає виключенню зі складу Координаційної ради. 

4.10. На своєму першому засіданні Координаційна рада обирає зі свого складу голову та 

секретаря. Як правило, секретарем Координаційної ради є представник уповноваженого 

робочого органу. 

4.11. Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації підписують голова та секретар. Всі 

протоколи, рішення, висновки та рекомендації невідкладно оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті міської ради. 

5. Порядок подання проектів 

5.1. Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Бережанської міської 

територіальної громади проектні пропозиції повинні бути спрямовані на: 

– покращення інфраструктури громади (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного 

чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо). 

– благоустрій територій, зон відпочинку (встановлення обмежувачів руху транспорту, 

контейнерних майданчиків, облаштування місць для вигулу тварин, пішохідних 

доріжок, озеленення та освітлення прибудинкової території, тощо); 

– покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості людей з інвалідністю, 

сімей, які опинились у важких життєвих обставинах, одиноких матерів, літніх людей, 

внутрішньо переміщених осіб; 

– впровадження альтернативних джерел енергії; 



 

 

– організацію дозвілля (проведення спортивно-масових заходів, конкурсів, концертів, 

культурно-мистецьких заходів, святкування ювілейних дат, тощо); 

– покращення екологічної ситуації у громаді; 

– збереження та відновлення історично-культурної спадщини громади, розвиток 

туризму; 

– поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду 

міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, 

впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста. 

5.2. Розміри коштів виділених на реалізацію великих та малих проектів може бути змінений, 

але не більше ніж на 5%  виділених на реалізацію кожної категорії проектів. 

5.3. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно до 

Положення (Додаток №1 до Положення) та додати перелік осіб, які відповідають 

критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують 

реалізацію цього проекту: 

5.3.1. У разі подання малого проекту автору проекту необхідно подати проектну 

пропозицію. Також проект повинен мати попередню підтримку не менше 25 осіб. 

5.3.2. У разі подання великого проекту автору проекту необхідно подати проектну 

пропозицію. Також проект повинен мати попередню підтримку не менше 50 осіб. 

5.4. До проектної пропозиції додаються фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні 

зображення, додаткові пояснення, тощо. 

Орієнтовний бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати (розробка 

проектної документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та інших витрат, 

необхідних для реалізації проекту). 

5.5. На стадії розробки проекту автор проекту може звернутись за консультацією до будь-якого 

управління, відділу Бережанської міської ради до компетенції якого відноситься дане 

питання. Посадові особи зобов’язані допомогти у формуванні кошторису. 

5.6. Проекти повинні відповідати таким вимогам: 

5.6.1. Назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах 

одного речення. 

5.6.2. Проект подається за встановленою цим Положенням формою (Додаток №1 до 

Положення). 

5.6.3. Положення проекту не суперечать чинному законодавству України. 

5.6.4. Реалізація проекту належить до сфери компетенції виконавчих органів міської ради. 

5.6.5. Проект може бути зорієнтований на виконання завдань і цілей місцевого 

самоврядування, діючих на території громади концепцій, стратегій та міських 

програм. 

5.6.6. Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований 

на кінцеві результати, зазначені у формі. 

5.6.7. Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти проекту, повинен бути вільним для всіх 

мешканців громади. 

5.7. В рамках громадського бюджету не фінансуються проекти, які: 

5.7.1. Суперечать чинному законодавству України. 

5.7.2. Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими 

та галузевими програмами. 

5.7.3. Передбачають винятково розробку проектної документації. 

5.7.4. Носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому 

вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів). 

5.7.5. Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість 

реалізації проекту. 

5.7.6. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та 

постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету. 

5.7.7. Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення 

влади, зміни конституційного ладу країни тощо. 



 

 

5.7.8. Суперечать діючим програмам міської ради або дублюють завдання, які передбачені 

цими програмами. 

5.7.9. Передбачають виключно придбання обладнання, виконання робіт з капітального та 

поточних ремонтів, заходів з енергозбереження, заміну парканів в комунальних 

організаціях, установах та підприємствах міста. 

5.7.10. Передбачають нове виробництво товарів (послуг), яке носить комерційний 

характер. 

5.7.11. Не є загальнодоступними для мешканців. 

5.8. Кожен автор проекту може подати один малий та один великий проект на один 

календарний рік. 

5.9. Проекти до громадського бюджету можна подавати щорічно з моменту оголошення 

конкурсного відбору. Координаційна рада може подовжити термін подачі проектів не 

більше ніж на 5 робочих днів. 

5.10. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету, його автор засвідчує свою 

згоду на вільне використання міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами 

реалізації громадського бюджету. 

5.11. У разі подання проектів, які мають співфінансування за рахунок небюджетних коштів, 

автор має визначити окремо заходи проекту, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів 

бюджету міста. 

5.12. Проектні пропозиції подаються в паперовому та електронному вигляді на адресу 

Бережанської міської ради: м. Бережани, вулиця Банкова, 3, 47501; Електронна адреса – 

mrada@ber.te.ua  або  04058491@mail.gov.ua  

5.13. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з конкурсу, але не пізніше ніж 

за 7 календарних днів до початку голосування. 

5.14. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів, але не пізніше ніж за 7 

календарних днів до початку голосування. 

5.15. Внесення змін до проектної пропозиції можливе, але не пізніше ніж за 7 календарних днів 

до початку голосування. 

6. Порядок розгляду та оцінка Проектів 

6.1. Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну 

оцінки, на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості. 

6.2. Уповноважений робочий орган - фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради. 

6.3. Уповноважений робочий орган: 

6.3.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті міської ради або 

іншому спеціалізованому сайті. 

6.3.2. З метою здійснення експертної оцінки передає відскановані форми проектів та 

висновки відповідних структурних підрозділів міської ради до Координаційної ради. 

6.3.3. Забезпечує належне зберігання всіх поданих проектів. 

6.3.4. Здійснює комплекс заходів з оголошення та проведення відбору проектів, підведення 

та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на 

офіційному веб-порталі міської ради, в засобах масової інформації тощо. 

6.3.5. Виступає ініціатором зустрічі з авторами проектів у разі, коли більше, ніж один 

проект стосується одного об’єкта. Якщо автори не дійдуть згоди і не опрацюють 

спільного проекту або не знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму 

початковому варіанті. 

6.3.6. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього 

Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів. 

6.4. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, представник уповноваженого 

робочого органу телефоном, електронною поштою повідомляє про це автора проекту з 

проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних 

днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести 

корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня 

отримання відповідної інформації автором проекту пропозиція відхиляється. 
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6.5. Після перевірки уповноважений робочий орган передає копію проекту до відповідного 

профільного відділу міської ради для проведення аналізу проекту на предмет можливості 

реалізації та правильності визначення його вартості та строків виконання. У разі якщо 

проект не належить до повноважень відділу, він інформує про це уповноважений робочий 

орган та надсилає проектну заявку відповідному структурному підрозділу. 

6.6. Профільний відділ з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за 

формою згідно з Положення (Додаток №2 до Положення). Висновок містить позитивну чи 

негативну оцінку запропонованого проекту. У разі негативної оцінки проекту зазначаються 

аргументовані причини такої оцінки. Висновки, щодо аналізу проектів уповноважений 

робочий орган розміщує на офіційному веб-сайті міської ради. 

6.7. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з 

іншими проектами, можливі лише за письмовою згодою авторів. 

6.8. Згода автора проекту не потрібна для уточнення вартості реалізації проекту. 

6.9. У разі якщо викладеної в проекті інформації недостатньо для здійснення ґрунтовного 

аналізу проекту, представники виконавчих органів зв’язуються з автором проекту з 

пропозицією щодо уточнення інформації протягом 5 робочих днів. На наступні уточнення 

автору проекту надається 3 робочі дні. 

У разі відмови автора проекту надати всю необхідну інформацію проект в подальшому не 

розглядається. 

6.10. Належним чином підготовлений та оформлений висновок профільний виконавчий орган 

скеровує в уповноважений робочий орган, який формує реєстр позитивно та негативно 

оцінених проектів, до якого додаються висновки профільних виконавчих органів. 

6.11. Реєстри позитивно та негативно оцінених проектів з доданими до них проектами 

уповноважений робочий орган передає Координаційній раді для їх затвердження. 

6.12. Якщо згідно висновку профільного виконавчого органу реалізація проекту є неможливою 

або його вартість зростає понад встановлені граничні норми, то Координаційна рада такий 

проект додатково розглядає на власному засіданні для підтвердження або відхилення 

зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження, пропозиції та можливі зміни 

розглядаються на найближчому засіданні Координаційної ради, на яке запрошується автор 

проекту та представник профільного виконавчого органу. За підсумками засідання, 

Координаційна рада приймає остаточне рішення, щодо можливості реалізації проекту та 

винесення його на голосування. 

6.13. Автор проекту протягом 7 календарних днів має право внести в проект зауваження та 

пропозиції, які були визначенні на засіданні Координаційної ради, для можливості 

винесення проекту на голосування. У іншому випадку проектна пропозиція відхиляється. 

6.14. За результатом розгляду матеріалів Координаційна рада затверджує проекти, які 

допускаються чи не допускаються до голосування. 

6.15. На основі результатів Координаційної ради уповноважений робочий орган складає окремі 

списки позитивно і негативно оцінених проектів. 

6.16. Списки проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають розміщенню на 

офіційному веб-порталі міської ради уповноваженим робочим органом без зазначення 

авторів. 

Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на великі 

та малі. 

Автори цих проектів повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти 

будуть брати участь у голосуванні. 

6.17. Уповноважений робочий орган оприлюднює на веб-сайті міської ради крім проектів, 

допущених для участі у голосуванні та відхилених проекти, також відповідні висновки 

профільних виконавчих органів та рішення Координаційної ради. 

6.18. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються 

уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням. 

 

 



 

 

7. Організація голосування 

7.1. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в 

електронному вигляді або на паперових носіях у пунктах голосування шляхом заповнення 

бюлетеня. В пунктах для голосування процес супроводжують уповноважені відповідальні 

працівники, які пройшли відповідний інструктаж. Організація та проведення інструктажу 

є обов’язком уповноваженого робочого органу. 

7.2. Голосування у електронному вигляді здійснюється в електронній системі за допомогою 

авторизації мешканця міста через е-сервіс “Google Форми“. Голоси, подані на бюлетенях 

до пунктів голосування, передаються до уповноваженого робочого органу щодня, але не 

пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий такий голос. 

7.3. Список пунктів для голосування затверджується розпорядженням міського голови. 

7.4. Кожен мешканець, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього 

Положення, під час голосування може віддати один голос за малий проект та один голос за 

великий проект у кожному році. 

7.5. Голосування триває протягом місяця з дня початку голосування, який передує реалізації 

проектів. 

7.6. Паперове голосування проводиться у пунктах голосування, шляхом заповнення друкованої 

версії бюлетеня. 

7.7. Працівники пунктів голосування надають загальну інформацію щодо громадського 

бюджету, проектів та роз’яснюють порядок голосування. При цьому їм забороняється 

здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти. 

У пунктах голосування можна отримати бюлетень для голосування (Додаток №4 до Положення), 

а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні. 

7.8. Бюлетені для голосування видаються членам територіальної громади під підпис. Під час 

видачі бюлетеня голосуючому працівник пункту голосування на бюлетені зазначає: дату 

видачі, реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації, власне прізвище, ім’я, та 

по-батькові та підпис. 

7.9. У ході голосування ведуться журнали реєстрації, один на пункт голосування (прошитий та 

пронумерований), в яких зазначається: 

– дата голосування, 

– номер виданого бланку для голосування, 

– прізвище, ім’я, та по-батькові громадянина, 

– місце реєстрації громадянина, 

– серія та номер паспорта громадянина, 

– підпис громадянина, 

– прізвище, ім’я, по-батькові та підпис працівника пункту голосування, який видав 

бюлетень. 

7.10. Паперові бюлетені не пізніше наступного дня передаються представнику уповноваженого 

робочого органу. 

7.11. Результати онлайн-голосування відображаються на е-сервісі “Google Форми“ у режимі 

реального часу. 

7.12. Спірні питання під час голосування вирішує Координаційна рада. 

8. Встановлення результатів та визначення переможців 

8.1. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість балів за 

рейтинговою системою. 

8.2. Підрахунок голосів та балів здійснюється уповноваженим робочим органом. 

8.3. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість 

балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції. 

8.4. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених 

в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів 

місцевої бюджетної програми «Громадський бюджет Бережанської міської ради». 



 

 

8.5. За результати підрахунку балів уповноважений робочий орган на підставі протоколу 

Координаційної ради готує проект рішення з переліком проектів, які пропонуються до 

фінансування у рамках громадського бюджету громади на визначений рік. 

8.6. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням сесії міської ради, фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету на наступний бюджетний період. 

8.7 нформація про проекти-переможці публікується на веб-порталі міської ради в розділі 

«Громадський бюджет Бережанської міської ради» не пізніше 5 днів після встановлення 

повного переліку проектів-переможців. 

8.8. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про 

результати голосування уповноваженим робочим органом. 

9. Затвердження видатків та реалізація проектів-переможців 

9.1. Виконавчий орган міської ради протягом 7 (семи) днів з моменту затвердження результатів 

голосування забезпечує передачу проектів-переможців відповідним структурним 

підрозділам виконавчого органу міської ради, до компетенції яких належить питання 

реалізації цих проектів, з метою включення їх до бюджетних запитів. 

9.2. Головні розпорядники коштів бюджету громади включають показники та іншу інформацію 

щодо проектів-переможців, що належать до їхньої компетенції, до відповідних бюджетних 

запитів, а управління фінансів міської ради – до проектуміського бюджету на плановий рік 

та документів, що до нього додаються. 

9.3. Після затвердження в установленому порядку міського  бюджету головні розпорядники 

коштів забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства. 

9.4. Автори проектів-переможців можуть здійснювати контроль за реалізацією проектів. 

9.5. Головні розпорядники коштів бюджету громади забезпечують взаємодію та координацію в 

межах бюджетного законодавства з авторами проектів-переможців у процесі реалізації 

проектів. 

9.6. Головний розпорядник коштів бюджету громади після розробки проектної документації 

(технічного завдання) направляє його автору проекту на погодження. Автор проекту має 

погодити (шляхом візування документа або в інший прийнятний спосіб), або не погодити 

(про що письмово заявити) протягом 14 днів з моменту отримання проектної документації. 

У разі відсутності погодження у визначений термін проектна документація (технічне 

завдання) вважається погодженою. 

9.7. Автор проекту (за його бажанням) в межах діючого законодавства може бути залучений до 

реалізації проекту (авторський, технічний нагляд, здійснення закупівель тощо). 

10. Звітування та оцінка результатів реалізації проектів 

10.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів 

громадського бюджету Бережанської міської ради, головні розпорядники бюджетних 

коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації 

проектів готують звіти: 

1) узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського 

бюджету міста за формою згідно з Положенням (Додаток №5 до Положення) у такі 

терміни: 

оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним; 

2) про реалізацію кожного проекту громадського бюджету, що подаються, на 30-ий день 

після завершення реалізації відповідного проекту. 

10.2. Звіт включає в себе: 

– загальний опис результатів проекту; 

– заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином; 

– опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність; 

– фактичний термін реалізації; 

– фактичний бюджет; 

– фотозвіт результату. 



 

 

10.3 Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються в 

електронній системі та на веб-сайті Бережанської міської ради протягом п’яти робочих днів 

з дня їх підготовки. 

 

Секретар міської ради       Мигович І.С. 

 
Проєкт2020_44 

1. Затвердити міську цільову програму «Громадський бюджет Бережанської міської 

територіальної громади  на 2021 рік» згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику міського голови 

Лук’яновій М.М.. 

 

Міський голова     Ростислав БОРТНИК 

 

Додаток№1 

до рішення Бережанської міської ради від 

21.12.2020 року №44 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА 

«Громадський бюджет Бережанської  міської  територіальної громад 

 на 2021 рік» 

 

Розділ 1. 

Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення програми Бережанська міська рада 

2. Розробник програми   Бережанська міська рада 

3. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Фінансово-економічний відділ  Бережанської 

міської ради 

4. Учасники програми   Жителі громади, головні розпорядники коштів 

5. Термін реалізації програми 2021 рік 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

міський бюджет Бережанської міської 

територіальної громади 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

500 тис. грн. 

7.1. 
у тому числі: коштів міського 

бюджету   
500 тис. грн. 

Розділ 2. 

      Мета Програми. 

Основною метою Програми є реалізація Положення про громадський бюджет Бережанської 

міської територіальної громади у 2021 році. 

Положення про громадський бюджет Бережанської міської територіальної громади (далі – 

Положення ) визначає основні засади процесу взаємодії Бережанської міської територіальної 

громади та мешканців громади щодо залучення жителів, які постійно в ній проживають, до 

прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету розвитку Бережанської міської 

територіальної громади, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості 

для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності 

Бережанської міської територіальної громади та її виконавчих органів. 

 



 

 

Розділ 3. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування, строки виконання Програми. 

3.1. Джерелами фінансування Програми є кошти  бюджету Бережанської міської територіальної 

громади. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 500,0 тис. грн. 

3.2. Ресурсне забезпечення Програми: 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання 

програми 

Усього витрат на виконання 

програми 

(тис.грн.) 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
500,0 

Кошти з інших джерел фінансування, незаборонені 

чинним законодавством 
0 

Розділ 5. 

Напрями діяльності та заходи Програми. 

Програма направлена на фінансування та реалізацію кращих проєктів розвитку громади, які 

надійшли до Бережанської міської ради від мешканців  громади у відповідності до Положення 

про громадський бюджет  Бережанської міської територіальної громади. 

Розділ 6. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

    Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює  та фінансове управління 

Бережанської міської територіальної громади . 

 

Секретар міської ради     Ірина МИГОВИЧ  

 
Проєкт2020_45 

1.  Затвердити фінансовий план КНП "Бережанська центральна міська лікарня" на 2020 рік; 

2. Затвердити фінансовий план КНП "Бережанська центральна міська лікарня" на 2020 рік; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

   Кухарука С.Б. 



 

 

 

___________________

Проект

Попередній

Уточнений х

Зміни

Підприємство за ЄДРПОУ О2ООО435

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 6110500000

Орган державного управління   за СПОДУ

Галузь     за  ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.10

Одиниця виміру

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон / факс

Керівник / директор

(тис.грн.)

2018 р. 2019 р.

І ІІ ІІІ ІV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ДОХОДИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (р.101-113), всього:
100

0,0 34449,8 71318,3 10957,5 13967,8 17284,8 29108,2

За основними видами діяльності / за рах.ЗФ (р.102-105): 101
0,0 31200,7 65527,3 9809,3 12564,2 16334,4 26819,4

Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з 

Національною службою здоров ’я України (далі НСЗУ) згідно з 

державною програмою медичних гарантій 

102

53075,3 11898,3 15866,4 25310,6

Кошти державного і місцевого бюджетів, у т.ч.: 103

Кошти державного бюджету  (субвенція) 103/1
25328,4 601,7 101,7 500,0

Кошти місцевого бюджету  (субвенція) 103/2
7321,2 7321,2

Кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв
103/3

1546,1 3503,1 2178,1 150,0 175,0 1000,0

Кошти місцевого бюджету  (ОТГ) 103/4
4326,2 502,0 310,0 192,0

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров ̕ я по загальному 

фонду місцевого бюджету: 0212152
103/5

524,0 414,2 101,0 8,8

104
0,0

105

За основними видами діяльності /за рах.СФ (р.107-110): 106
0,0 2854,6 4984,4 968,2 1208,0 738,4 2069,8

Власні надходження / доходи спеціального фонду, у т.ч.: 107 0,0 2223,6 2824,4 618,2 1208,0 508,4 489,8

• від надання платних послуг 107/ 1 1023,6 1214,6 460,0 190,0 362,5 202,1

• від операційної оренди активів 107/ 2 53,8 135,8 28,2 36,0 49,6 22,0

• від реалізації майна 107/ 3 12,0 10,0 2,0 0,0 0,0

• благодійна/спонсорська  допомога 107/ 4 214,8 122,0 60,0 60,0 0,0 2,0

• гранти та дарунки 107/ 5 931,4 1340,0 60,0 920,0 96,3 263,7

Інші надходження до спеціального фонду (7 фонд): 0212010 108
230,1 1610,0 350,0 0,0 1260,0

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров ̕ я по 

спеціальному фонду (7 фонд): 0212152
109

400,9 550,0 230,0 320,0

Будівництво медустанов та закладів (7 фонд): 0217322 110
240,0 48,0 192,0

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

бюджету
111

0,0

Інші доходи (розшифрувати):  % банку по депозитах 112
71,7 14,0 28,7 29,0

Інші доходи від операційної діяльності 113
394,5 734,9 180,0 181,6 183,3 190,0

2. ВИТРАТИ

Витрати від операційної діяльності, всього: 114
0,0 33183,9 64485,3 10798,5 13918,8 16110,4 23657,6

Оплата праці 115
22983,0 39647,5 7060,1 8955,6 10001,4 13630,4

Нарахування на оплату праці 116
5431,0 8312,1 1548,1 1706,2 2227,6 2830,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 117
820,9 2159,3 362,6 581,6 296,1 919,0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 118
885,3 9089,2 384,4 1260,8 2909,4 4534,6

Продукти харчування 119
318,9 261,2 53,0 49,7 62,4 96,1

Оплата послуг (крім комунальних) 120
544,0 952,9 170,0 342,0 90,0 350,9

Видатки на в ідрядження 121
95,0 0,0

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 122
0,0 1661,5 3177,7 999,6 824,7 286,3 1067,1

• витрати на теплоенергію 122/ 1 86,3 771,0 262,1 172,8 13,7 322,4

• витрати на водопостачання та водовідведення 122/ 2 123,2 212,7 41,0 27,3 85,0 59,4

• витрати на електроенергію 122/ 3 600,8 855,0 222,1 222,3 121,0 289,6

• витрати на природний газ 122/ 4 814,7 1286,2 463,0 390,9 51,5 380,8

• витрати на вивіз твердих побутових відходів 122/ 5 36,5 52,8 11,4 11,4 15,1 14,9

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

в іднесені до заходів розвитку
123

12,7 7,7 1,4 4,0 0,0 2,3

Витрати на соціальне забезпечення 124
8,6 24,5 16,5 8,0

Інші поточні витрати 125
28,5 118,3 39,3 12,6 37,4 29,0

Амортизація 126
394,5 734,9 180,0 181,6 183,3 190,0

127

3. ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Витрати від інвестиційної діяльності, всього: 128
0,0 1265,9 6833,0 159,0 49,0 1174,4 5450,6

Капітальні видатки, у т.ч.: 129
0,0 1265,9 6833,0 159,0 49,0 1174,4 5450,6

• придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування
129/ 1

1265,9 5104,0 111,0 49,0 982,4 3961,6

• капітальний ремонт інших об’єктів 129/ 2 180,0 180,0

• реконструкція та реставрація інших об’єктів 129/ 3 1549,0 48,0 192,0 1309,0

• інші капітальні видатки 129/ 4 0,0

Капітальні трансферти, у т.ч.: 130
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

• капітальні трансферти підприємствам 130/ 1 0,0

• інші капітальні трансферти 130/ 2 0,0

Усього доходів: 131
0,0 34449,8 71318,3 10957,5 13967,8 17284,8 29108,2

Усього витрат: 132
0,0 34449,8 71318,3 10957,5 13967,8 17284,8 29108,2

4. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фінансові результати в ід діяльності: 133 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прибуток 134 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Збиток 135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ на 01.01.19р. на 01.01.20р.

Штатна чисельність працівників 136 498,25 498,25

Первісна вартість основних засобів на початок року 137 15823,8 16906,7

Нарахована амортизація (знос) за звітний рік 138 394,5 734,9

Податкова заборгованість 139 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заборгованість по заробітній платі 140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

у т.ч. по  кварталах

431

комунальна

(03548) 2-16-09, 2-34-32

КНП "Бережанська центральна міська лікарня" 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Бережанської міської ради №45

від "21"  грудня 2020 р.

Голова Бережанської міської ради:

Р.Б.Бортник

Фінансовий план підприємства на 2020 рік

Тернопільська обл., м.Бережани, вул.С.Бандери,21

комунальне підприємство

47501 Тернопільська обл., м.Бережани, вул.Степана Бандери, 21

охорона здоров’я

Діяльність лікарняних закладів

тис. грн.

Бережанська міська рада

зробити позначку  "х"

Коди

Стандарти звітності П(с)БОУ

Стандарти звітності МСФЗ

                                                   Директор КНП "Бережанська ЦРЛ":                                                              В.Р.Вридник

                                                   Головний бухгалтер:                                                                                     Н.О.Загребельна

Вридник Василь Романович

Показники
Код 

рядка

2020 р.

Фактичні 

видатки 

минулого року

План 

поточного 

року (уточн.)

Плановий рік 

(план)



 

 

 

___________________

Проект х

Попередній

Уточнений

Зміни

Підприємство за ЄДРПОУ О2ООО435

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 6110500000

Орган державного управління   за СПОДУ

Галузь     за  ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.10

Одиниця виміру

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон / факс

Керівник / директор

(тис.грн.)

2019 р. 2020 р.

І ІІ ІІІ ІV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ДОХОДИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (р.101-113), всього:
100

34449,8 71318,3 96950,0 24661,0 24207,0 23581,0 24501,0

За основними видами діяльності / за рах.ЗФ (р.102-105): 101
31200,7 65527,3 92300,0 23600,0 22940,0 22520,0 23240,0

Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з 

Національною службою здоров ’я України (далі НСЗУ) згідно з 

державною програмою медичних гарантій 

102

53075,3 88000,0 22000,0 22000,0 22000,0 22000,0

Кошти державного і місцевого бюджетів, у т.ч.: 103

Кошти державного бюджету  (субвенція) 103/1
25328,4 601,7 0,0

Кошти місцевого бюджету  (субвенція) 103/2
7321,2 0,0

Кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв
103/3

1546,1 3503,1 2500,0 900,0 540,0 120,0 940,0

Кошти місцевого бюджету  (ОТГ) 103/4
4326,2 502,0 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров ̕ я по загальному 

фонду місцевого бюджету: 0212152
103/5

524,0 1000,0 500,0 200,0 200,0 100,0

104
0,0

105

За основними видами діяльності /за рах.СФ (р.107-110): 106
2854,6 4984,4 4030,0 906,0 1112,0 906,0 1106,0

Власні надходження / доходи спеціального фонду, у т.ч.: 107 2223,6 2824,4 2530,0 656,0 612,0 656,0 606,0

• від надання платних послуг 107/ 1 1023,6 1214,6 1100,0 300,0 250,0 300,0 250,0

• від операційної оренди активів 107/ 2 53,8 135,8 125,0 30,0 35,0 30,0 30,0

• від реалізації майна 107/ 3 12,0 5,0 1,0 2,0 1,0 1,0

• благодійна/спонсорська  допомога 107/ 4 214,8 122,0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

• гранти та дарунки 107/ 5 931,4 1340,0 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Інші надходження до спеціального фонду (7 фонд): 0212010 108
230,1 1610,0 0,0

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров ̕ я по 

спеціальному фонду (7 фонд): 0212152
109

400,9 550,0 1500,0 250,0 500,0 250,0 500,0

Будівництво медустанов та закладів (7 фонд): 0217322 110
240,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

бюджету
111

0,0

Інші доходи (розшифрувати):  % банку по депозитах 112
71,7 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Інші доходи від операційної діяльності 113
394,5 734,9 540,0 135,0 135,0 135,0 135,0

2. ВИТРАТИ

Витрати від операційної діяльності, всього: 114
33183,9 64485,3 95050,0 24311,0 23607,0 22981,0 24151,0

Оплата праці 115
22983,0 39647,5 65000,0 16000,0 16000,0 16000,0 17000,0

Нарахування на оплату праці 116
5431,0 8312,1 14350,0 3535,0 3535,0 3535,0 3745,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 117
820,9 2159,3 2000,0 550,0 600,0 450,0 400,0

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 118
885,3 9089,2 9700,0 3000,0 2600,0 2500,0 1600,0

Продукти харчування 119
318,9 261,2 430,0 60,0 60,0 110,0 200,0

Оплата послуг (крім комунальних) 120
544,0 952,9 280,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Видатки на в ідрядження 121
95,0 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 122
1661,5 3177,7 2500,0 900,0 540,0 120,0 940,0

• витрати на теплоенергію 122/ 1 86,3 771,0 650,0 250,0 120,0 280,0

• витрати на водопостачання та водовідведення 122/ 2 123,2 212,7 184,0 46,0 46,0 46,0 46,0

• витрати на електроенергію 122/ 3 600,8 855,0 630,0 270,0 40,0 40,0 280,0

• витрати на природний газ 122/ 4 814,7 1286,2 1000,0 325,0 325,0 25,0 325,0

• витрати на вивіз твердих побутових відходів 122/ 5 36,5 52,8 36,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

в іднесені до заходів розвитку
123

12,7 7,7 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Витрати на соціальне забезпечення 124
8,6 24,5 42,0 9,0 15,0 9,0 9,0

Інші поточні витрати 125
28,5 118,3 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Амортизація 126
394,5 734,9 540,0 135,0 135,0 135,0 135,0

127

3. ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Витрати від інвестиційної діяльності, всього: 128
1265,9 6833,0 1900,0 350,0 600,0 600,0 350,0

Капітальні видатки, у т.ч.: 129
1265,9 6833,0 1900,0 350,0 600,0 600,0 350,0

• придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування
129/ 1

1265,9 5104,0 1500,0 250,0 500,0 500,0 250,0

• капітальний ремонт інших об’єктів 129/ 2 180,0 0,0

• реконструкція та реставрація інших об’єктів 129/ 3 1549,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

• інші капітальні видатки 129/ 4 0,0

Капітальні трансферти, у т.ч.: 130
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

• капітальні трансферти підприємствам 130/ 1 0,0

• інші капітальні трансферти 130/ 2 0,0

Усього доходів: 131
34449,8 71318,3 96950,0 24661,0 24207,0 23581,0 24501,0

Усього витрат: 132
34449,8 71318,3 96950,0 24661,0 24207,0 23581,0 24501,0

4. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фінансові результати в ід діяльності: 133 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прибуток 134 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Збиток 135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ на 01.01.19р. на 01.01.20р. на 01.01.21р.

Штатна чисельність працівників 136 498,25 498,25 498,25

Первісна вартість основних засобів на початок року 137 15823,8 16653,5

Нарахована амортизація (знос) за звітний рік 138 394,5 734,9

Податкова заборгованість 139 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заборгованість по заробітній платі 140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

у т.ч. по  кварталах

431

комунальна

(03548) 2-16-09, 2-34-32

КНП "Бережанська центральна міська лікарня" 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Бережанської міської ради №45

від "21"  грудня 2020 р.

Голова Бережанської міської ради:

Р.Б.Бортник

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Тернопільська обл., м.Бережани, вул.С.Бандери,21

комунальне підприємство

47501 Тернопільська обл., м.Бережани, вул.Степана Бандери, 21

охорона здоров’я

Діяльність лікарняних закладів

тис. грн.

Бережанська міська рада

зробити позначку  "х"

Коди

Стандарти звітності П(с)БОУ

Стандарти звітності МСФЗ

                                                   Директор КНП "Бережанська ЦРЛ":                                                              В.Р.Вридник

                                                   Головний бухгалтер:                                                                                     Н.О.Загребельна

Вридник Василь Романович
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Фактичні 

видатки 

минулого року

План 

поточного 
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Плановий рік 

(план)



 

 

Проєкт 2020_46  

 1. Внести зміни до структури та штатного розпису управління  та самостійних структурних 

підрозділів  Бережанської міської ради, затвердженої рішенням сесії міської ради від  

20.12.2019 року № 1564, а саме: 

1.1. Вивести 1 штатну одиницю – староста с.Посухів 

1.2. Ввести 9 штатних одиниць  – староста. 

1.3. Вивести 1 штатну одиницю – головний спеціаліст з питань зовнішньо– економічної діяльності та 

інвестицій міської ради. 

2. Привести у найменування посади у структурі та штатному розписі управління  та самостійних 

структурних підрозділів  Бережанської міської ради  у відповідність до Національного 

класифікатора  професій ДУК 003:2010 «Класифікатор професій» та перейменувати: 

2.1.Посаду спеціаліст з господарської діяльності  освітніх закладів відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради на посаду фахівець з господарської діяльності закладів освіти 

відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого 

комітету Олексів Г.С. 

 

Міський голова                                                       Ростислав БОРТНИК 

 

Проєкт 2020_47 

1 Встановити міському голові надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування. 

2. Здійснювати щомісячне преміювання міського голови, у межах фонду оплати праці у розмірі 

50 відсотків середньомісячної заробітної плати. 

3. Надавати міському голові, при наявності кошторисних призначень преміювання  до  Дня 

Незалежності України та Дня місцевого самоврядування, у розмірі   посадового окладу та інші  

виплати передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268. 

4. Начальнику відділу  бухгалтерського обліку та фінансової звітності  - головному бухгалтеру  

міської ради Ковалик С.Ф. здійснювати нарахування  і виплату надбавок до посадового окладу 

та преміювання згідно з пунктом 1-3 даного рішення з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 

року в межах затвердженого фонду оплати праці. 

3. Організацію виконання  даного рішення  покласти  на відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності  міської ради. 

 

Міський голова                  Ростислав БОРТНИК 

 

Проєкт2020_48 

1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції (далі - Положення), що додається.  

2. Скасувати рішення сесії Бережанської міської ради від 22 березня 2018 року № 914 «Про 

вжиття заходів із виявлення, запобігання корупції у Бережанській міській ради».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Ірину Мигович. 

 

Міський  голова                Ростислав БОРТНИК 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Бережанської міської 

ради від 21 грудня 2020 року №48 

ПОЛОЖЕННЯ 

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 

I. Загальні положення 



 

 

1. Це положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції – головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції міської ради (далі - уповноважена особа). 

2. У цьому положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про 

запобігання корупції» (далі - Закон). 

3. Уповноважена особа є самостійною та функціонально незалежною відповідно до частини 

першої статті 13-1 Закону. 

4. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції міської ради 

призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу, що 

проводиться в порядку, визначеному  законодавством України.  

5. Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна міському голові.  

6. Міський голова забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи 

втручання у її роботу. 

Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-

технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань. 

7. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, 

а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її 

повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.  

У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 

перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), 

визначена міським головою шляхом прийняття відповідного розпорядження. 

8. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а 

також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з 

питань запобігання та виявлення корупції, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі 

цим Положенням. 

9. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, 

отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 

II. Основні завдання, функції та права уповноваженої особи 

1. Основними завданнями уповноваженої особи є: 

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання 

корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією; 

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради та її 

структурних підрозділів підготовки заходів щодо їх усунення, внесення міському голові та 

керівникам структурних підрозділів відповідних пропозицій; 

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства 

щодо запобігання корупції; 

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, 

інформування міського голови та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та 

заходи, вжиті для його врегулювання; 

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення 

Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у 

визначеному відповідно до Закону порядку; 

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі 

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підприємствах, в установах 

та організаціях, органом управління яких є міська рада; 

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від 

застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до 

законодавства щодо захисту викривачів; 

8) інформування міського голови, Національного агентства, інших спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції. 

2. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1295
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1295
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


 

 

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону; 

2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції, що приймаються 

міською радою, міським головою, виконавчим комітетом; 

3) забезпечує підготовку до 20 грудня щорічного плану заходів щодо запобігання і 

виявлення корупції в міській раді, який подає на затвердження міському голові,  здійснює 

моніторинг його виконання; 

4) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання 

плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції в міській раді, а також надає пропозиції 

щодо внесення змін до плану заходів за результатами такого періодичного перегляду; 

5) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради та її 

структурних підрозділів, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить міському голові та 

керівникам структурних підрозділів пропозиції щодо таких заходів; 

6) надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу 

з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; 

7) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує 

міського голову, керівників структурних підрозділів та Національне агентство про виявлення 

конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання; 

8) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у міській раді 

та її структурних підрозділах (працювали або входять чи входили до складу утвореної у міській 

раді конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє 

Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у 

визначеному законодавством порядку; 

9) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

10) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та 

організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації; 

11) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, 

передбачених Законом; 

12) надає працівникам міської ради та структурних підрозділів або особам, які проходять у 

них службу чи виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань; 

13) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні 

канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом; 

14) інформує міського голову, керівників структурних підрозділів, Національне агентство, 

інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть 

свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших 

порушень вимог Закону працівниками міської ради та її структурних підрозділів; 

15) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником міської ради чи 

структурного підрозділу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного 

державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду 

відповідної справи судом; 

16) повідомляє у письмовій формі міського голову, керівника структурного підрозділу про 

вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших 

порушень вимог Закону працівниками міської ради та її структурних підрозділів з метою 

забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону; 

17) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою службою міської ради 

та її структурних підрозділів завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого 

документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого 

документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) 
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дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення; 

18) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою 

виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства; 

19) веде облік працівників міської ради та її структурних підрозділів, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; 

20) візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-

господарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового 

складу) залежно від їх видів; 

21) щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції. 

22) щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання 

до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо 

реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону; 

23) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших 

відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими 

суб’єктами у сфері протидії корупції; 

3. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право: 

1) витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від інших 

структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій підпорядкованих 

міській раді, документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім 

державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії; 

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених 

викривачем фактів, у тому числі міського голову, його заступників, керівників структурних 

підрозділів, підпорядкованих міській раді підприємств, установ та організацій; 

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких 

осіб; 

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд 

повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод; 

5) отримувати від посадових та службових осіб міської ради та її структурних підрозділів, 

підпорядкованих міській раді підприємств, установ та організацій, письмові пояснення з приводу 

обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень; 

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є міська рада та її 

структурні підрозділи, підпорядковані міській раді підприємства, установи та організації, з 

урахуванням обмежень, встановлених законом; 

7) брати участь та проводити для працівників міської ради та її структурних підрозділів, 

підпорядкованих міській раді підприємств, установ та організацій, внутрішні навчання, а також 

ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції; 

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі 

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в підпорядкованих міській раді 

юридичних особах; 

9) надсилати за підписом міського голови запити до юридичних осiб, що належать до сфери 

управління міської ради, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для 

виконання покладених на уповноважену особу завдань; 

10) вносити подання міському голові та керівникам структурних  підрозділів,  про 

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері 

захисту викривачів; 
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11) ініціювати перед міським головою питання проведення перевірки організації роботи із 

запобігання і виявлення корупції в юридичних особах, що належать до сфери управління міської 

ради; 

12) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів міської ради і структурних 

підрозділів та надавати інформацію про них міському голові.  

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради                                         Ганна ОЛЕКСІВ 

 

Проєкт 2020_49 

 

1. Затвердити Положення про старосту Бережанської  міської територіальної громади 

згідно додатку. 

2. Рішення Бережанської міської ради від 29 листопада  2018 року                           № 

1129 «Про затвердження Положення про старосту» вважати таким, що втратило чинність з 

моменту набрання чинності даним рішенням. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Ірину 

Мигович,  заступника міського голови  Володимира Урдейчука. 

 

Міський голова         Ростислав БОРТНИК 

 

Додаток 

до рішення сесії міської ради 

від 21 грудня 2020 року №49 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про старосту Бережанської міської територіальної громади 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про старосту  Бережанської міської територіальної громади (далі – 

Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про нотаріат», «Про запобігання корупції», 

інших законодавчих актів, і визначає права і обов’язки старости, порядок його прийняття на 

службу в органи місцевого самоврядування та припинення повноважень, порядок звітування, 

відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости. 

1.2. Положення про старосту затверджується сесією Бережанської міської ради. 

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ 

2.1. Посада старости є складовою системи місцевого самоврядування в Україні. 

2.2. Староста забезпечує представництво інтересів жителів сільського населеного пункту 

(пунктів) старостинського округу, який є частиною території Бережанської міської 

територіальної громади. 

2.2. На посаду старости може бути прийнятий, шляхом затвердження сесією міської ради, 

громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання 

на відповідній території, який не визнаний судом недієздатним, а також не має судимості за 

вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи 

корупційного злочину, яку не погашено, або не знято в установленому законом порядку . 

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та цим Положенням. 

2.3. Староста діє і керується в роботі  в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією і законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України,  рішеннями Бережанської міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням. 



 

 

2.4. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, на нього поширюється дія 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Прийняття на службу в 

органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження сесією 

Бережанської міської ради на строк її повноважень за пропозицією міського голови. Посада 

старости віднесена до шостої категорії посад органів місцевого самоврядування та особам, які 

займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. Згідно частини 2 статті 17 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» старости не підлягають атестації. 

2.5. Староста - член виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на 

постійній основі. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою 

службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою 

оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. 

2.7. Перелік населених пунктів Бережанської міської ради, в яких запроваджується посада 

старости, затверджується сесією міської ради. У населеному пункті, який є адміністративним 

центром Бережанської міської територіальної громади, посада старости не запроваджується. 

2.8. Порядок організації роботи старости  визначається Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Положенням. 

2.9. Повноваження старости починаються з моменту прийняття рішення сесією міської 

ради про затвердження на посаду на засіданні сесії міської ради. 

2.10. Строк повноважень старости становить п’ять років, крім випадків дострокового 

припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

ІІІ.ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ ТА 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 

3.1. Староста: 

1) представляє інтереси жителів відповідного села (сіл) у виконавчому органі міської ради; 

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій; 

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її 

постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села (сіл); 

4) сприяє жителям відповідного села (сіл) у підготовці документів, що подаються до 

органів місцевого самоврядування; 

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні 

контролю за їх виконанням; 

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, 

що реалізуються на території відповідного старостинського округу; 

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території 

відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, 

організацій комунальної власності та їх посадових осіб; 

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна 

територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу; 

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, 

розташованих на території відповідного старостинського округу; 

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл) та 

інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати; 

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій 

комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

здійснення наданих йому повноважень; 

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та 

проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі 

громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах); 



 

 

13) забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням 

відповідного старостинського округу, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у 

встановленому законом порядку; 

14) веде діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву по 

старостинському округу; 

15) несе відповідальність за достовірність виданих документів жителям села (сіл) 

старостинського округу; 

16) виконує поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови, заступників голови, 

звітує про їх виконання; 

17) дотримується правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених 

Законом України «Про запобігання корупції»; 

18) уповноважений на вчинення нотаріальних дій у відповідності до статі 37 Закону 

України «Про нотаріат» та наказу Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року 

№3306/5 «Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів 

місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 

року за №1298/20036. 

19) уповноважений виконавчим комітетом Бережанської міської ради на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення; 

20) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», іншими законами і підзаконними актами та цим Положенням. 

3.2. Староста може: 

1) вести прийом жителів села (сіл) старостинського округу згідно з графіком, з питань, що 

віднесені до повноважень старости; 

2) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів сіл старостинського округу з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку відповідного сільського населеного пункту 

міської територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його 

жителів; 

3) сприяти створенню умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної 

народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та 

ремесел; 

4) сприяти роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх об’єднань, інших форм 

самоорганізації населення, громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони 

здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю, самозайнятості та праці; 

5) сприяти створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 

проживання населення та в місцях масового відпочинку, організації культурного відпочинку та 

дозвілля; 

6) здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком на території села (сіл) старостинського округу; 

7) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (сіл) у 

сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального 

господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; 

8) вживати заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити 

інтересам місцевого самоврядування та держави; 

9) своєчасно надавати інформацію до реєстру об’єктів власності міської  територіальної 

громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту громади; 

10) вчиняти нотаріальні дії в сільських населених пунктах міської територіальної громади, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат», зокрема: вживати 

заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчення заповітів (крім секретних); видавати 

дублікати посвідчених ними документів; засвідчувати вірність копій (фотокопій) документів і 

виписок з них; засвідчувати справжність підпису на документах;  

11) у разі наявності у старости вищої юридичної освіти, досвіду роботи у галузі права не 

менше трьох років, проходження протягом року стажування у державній нотаріальній конторі 



 

 

або приватного нотаріуса, завершення навчання щодо роботи з єдиними та державними 

реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та складання іспиту із 

спадкового права у порядку, встановленому Міністерством юстиції України: видавати свідоцтва 

про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті 

одного з подружжя; 

3.3. Староста має право: 

1) офіційно представляти громаду села (сіл) старостинського округу, її членів в органах 

місцевого самоврядування міської територіальної громади, брати участь у пленарних засіданнях 

міської ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради; 

2) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які 

стосуються інтересів жителів села (сіл) старостинського округу, оголошувати на засіданнях 

виконавчого комітету ради тексти заяв та звернень членів відповідної громади з питань, що 

стосуються інтересів громади; 

3) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення 

перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ 

і організацій розташованих на території відповідного сільського населеного пункту міської 

територіальної громади незалежно від форми власності; 

4) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення 

відповідного села (сіл) старостинського округу; 

5) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення 

порушень громадського порядку на території відповідного сільського населеного пункту 

старостинського округу; 

6) взаємодіяти підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності 

та їх посадовими особами, що розташовані на території міської територіальної громади, 

громадськими об`єднаннями, які діють на території міської територіальної громади; 

7) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку 

керівників, співробітників і громадян; 

8) на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який присвоєно, якості, досвіду 

та стажу роботи; 

9) на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи; 

10) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці; 

11) на соціальний і правовий захист; 

12) отримувати в порядку, встановленому законодавством, від органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб, 

об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх 

службових обов’язків; 

13) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів 

своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого 

самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; 

14) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, 

на його думку, звинувачень або підозри щодо себе; 

15) захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування та в судовому порядку. 

3.3. З метою запобігання негативним наслідкам реального потенційного конфлікту 

інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом міської 

ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного 

оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається 

відповідне питання. 

ІV.  ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ 

4.1. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень 

Бережанської міської ради. 

4.2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.  



 

 

4.3. Повноваження старости припиняються достроково у разі: 

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень 

старости (з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт); 

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України 

(з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт); 

3) набуття громадянства іншої держави (з дня прийняття міською радою рішення, яким 

береться до відома зазначений факт); 

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього (з дня, наступного за 

днем одержання міською радою копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення 

відповідної ради); 

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за 

правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права 

займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування (з дня, наступного за днем одержання міською радою копії 

відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради); 

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих 

за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного 

процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави 

(строки законодавцем не визначені - за аналогією до п.5); 

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно 

відсутнім чи оголошення померлим (з дня, наступного за днем одержання міською радою або її 

виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної 

ради); 

8) його смерті (з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть). 

4.3. Повноваження старости також можуть бути достроково припинені за рішенням міської 

ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не 

забезпечує здійснення наданих йому повноважень.  

4.4. Рішення про дострокове припинення повноважень старости міська рада приймає 

таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Дострокове 

припинення повноважень у цьому випадку - з дня прийняття міською радою рішення про 

дострокове припинення повноважень старости. 

4.5. Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, 

передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стан» (з дня набрання чинності 

актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту 

(населених пунктів) . 

4.6. У разі тимчасової неможливості виконання старостою своїх обов’язків у зв’язку з 

відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, тощо, обов’язки виконує інша особа, визначена 

розпорядженням голови міської ради за пропозицією старости. 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ 

5.1. Діяльність старости (осіб, які тимчасово виконують його обов’язки) фінансується за 

рахунок бюджету Бережанської міської ради. 

5.2. Староста має робоче місце на території відповідного старостинського округу. 

5.3. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання 

організації діяльності старости визначаються Бережанською міською радою. 

5.4. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень. 

5.5.Старості видається номерна печатка з метою надання адміністративних послуг 

жителям  старостинського округу. 

5.6. Староста несе повну персональну відповідальність за зберігання печаток, штампів і 

бланків відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,  використання і 

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову 

інформацію». 

  



 

 

VІ. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ 

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ 

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний 

Бережанській міській раді та підконтрольний міському голові. Староста не рідше одного разу на 

рік звітує про свою роботу перед міською радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у 

визначений радою термін. 

6.2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, 

адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

6.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому законом. Спори про 

поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій 

чи бездіяльності старости, вирішуються у судовому порядку. 

 

Секретар міської ради       Ірина МИГОВИЧ 

 

Проєкт2020_50 

1. Скасувати додаток №2 до рішення сесії Бережанської міської ради №1810 від 10.09.2020 року 

та викласти в новій редакції (Додаток 1) 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської ради з питань економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків,  підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та 

етики. 

 

Міський голова     Ростислав БОРТНИК 

 

                                                                                            Додаток 1  

До рішення І засідання ІІ сесії VIII 

скликання Бережанської міської ради від 

21 грудня 2020 року  № 57 

  

Склад тендерного комітету 

                                                       Бережанської міської ради 

  

Голова комітету 

Лук’янова М. М.  – перший заступник міського голови; 

Члени комітету : 

Олексів Г. С. – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету міської ради. 

Ковалик С.Ф. – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 

головний бухгалтер міської ради; 

Глушко О.Є. – головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності міської ради; 

Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу міської ради; 

Бартошко О.І. – провідний спеціаліст з публічних закупівель відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради; 

Маланчук М.В. – провідний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту 

інформації міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                         Ірина МИГОВИЧ 


