
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2022 року                    м. Бережани                      ПРОЕКТ №884  

 

Про  визначення місця розміщення Комунального  закладу 

«Бережанська міська бібліотека  ім. Б. Лепкого» 

Бережанської міської ради    
 

У зв’язку з проведенням реорганізації Бережанської централізованої 

бібліотечної системи Бережанської міської ради шляхом приєднання до 

Комунального закладу «Бережанська міська  бібліотека ім. Б. Лепкого» 

Бережанської міської ради,  на підставі рішення сесії міської ради №784 від 

20.05.2022року « Про реорганізацію Бережанської  централізованої бібліотечної  

системи Бережанської міської ради Тернопільської області» із змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради №793 від 30.05.2022року, враховуючи 

проведення державної реєстрації комунального майна по вул. Шевченка, 13 А 

в м. Бережани(витяг №285261730) та лист Головного управління Пенсійного 

фонду України в Тернопільській області від 07.07.2022року №1900-12-6/18496 

щодо наміру отримання в оперативне управління нежитлового приміщення по 

вул. Шевченка, 13 в м. Бережани, а також діючий договір оренди від 

12.02.2018року №1268 нерухомого майна, що належить до державної власності, 

з урахуванням додаткової угоди №1 від 13.04.2021року, беручи до уваги 

довідку Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській 

області___________ ,  з метою забезпечення якісного бібліотечного 

обслуговування жителів Бережанської міської територіальної громади та 

забезпечення  надання якісних  послуг Комунальним закладом «Бережанська 

міська бібліотека ім. Б. Лепкого» Бережанської міської ради,  керуючись  ст.ст. 

26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»,  розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань регулювання  земельних відносин та 

постійної комісії з питань архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства, екології, надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та 

енергоефективності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики (протокол №_____ від 15.07.2022 

року), сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 



 

1. Для забезпечення здійснення якісного бібліотечного обслуговування 

жителів Бережанської міської територіальної громади, визначити місцем 

розміщення Комунального  закладу «Бережанська міська бібліотека  ім. Б. 

Лепкого» Бережанської міської ради на території громади  наступні нежитлові 

приміщення: 

 - адміністративний будинок  по вул. Шевченка, 13 «А» в м. Бережани 

загальною площею 742, 9 кв.м. ; 

-  частину приміщень другого поверху будівлі «Ратуша», площею 294, 5 

кв.м.. 

2. Зобов’язати Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради взяти на баланс  нежитлове приміщення – адміністративний будинок по вул. 

Шевченка, 13 «А» м. Бережани, загальною площею 742,9 кв.м.,  вартістю 

140 115,00 грн., з метою розміщення та діяльності Комунального закладу 

«Бережанська міська бібліотека ім. Б. Лепкого» Бережанської міської ради. 

3. Доручити Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради  

спільно з в.о.  директора Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека  

ім. Б. Лепкого» Бережанської міської ради  в термін до 15.08.2022 року надати 

міському голові  пропозиції щодо: 

3.1. переліку  ремонтних робіт, які необхідно здійснити в нежитловому 

приміщенні -  адміністративний будинок  по вул. Шевченка, 13 «А» в м. 

Бережани; 

3.2.  розміщення окремих відділень та книжкових фондів реорганізованої 

бібліотеки; 

3.3 штатного розпису  та структури комунального закладу, з врахуванням 

доручення міського голови щодо нового формату бібліотечного обслуговування 

жителів громади. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію та 

постійної комісії з питань архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства, екології, надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та 

енергоефективності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики та заступника міського голови 

Валерія БАБИЧА. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Ростислав БОРТНИК 


