
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVII сесія 

(ІХ засідання ) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від  29 січня 2013 року           № 590 

 

Про звіт міського голови про роботу 

виконавчого комітету за 2012 рік 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

заслухавши звіт міського голови про роботу виконавчого комітету за 2012 рік, 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт міського голови про роботу виконавчого комітету за 2012 рік 

прийняти до відома. 

2. Доручити секретарю міської ради опублікувати звіт в засобах масової 

інформації та на Інтернет сайті міської ради. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шановні депутати та запрошені! 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

голова міської ради зобов’язаний щороку звітувати про результати роботи ради, 

її досягнення та перспективний план діяльності. 

Завершився черговий  рік нашої спільної праці, перегорнуто ще одну 

сторінку історії Бережан, історії, яку ми творимо з вами разом. Цей рік був 

напружений і не простий, особливо в частині виконання міського бюджету. 

Але зараз  мені приємно відзначити, що ми всі, злагодженими  зусиллями, 

не зважаючи на політичні  погляди, змогли знайти спільну мову і досягти 

певних  позитивних  результатів. 

Згідно п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міський голова організовує практичну роботу ради та її виконавчого комітету 

на виконання повноважень міської ради та вирішення питань місцевого 

значення в межах Конституції України і законів України.  

Саме це є основним в діяльності міського голови, тому детально зупинюся 

на напрямках та результатах практичної роботи у 2012 році, її фінансового та 

ресурсного забезпечення. 

Виконавчий комітет свої зусилля  у звітному році зосереджував на таких 

основних напрямках: прийняття, виконання та наповнення міського бюджету; 

забезпечення належного функціонування дошкільних  закладів; 

функціонування системи водопостачання та водовідведення, благоустрій міста,  

виконання завдань, затверджених міськими та районними комплексними 

програмами; підтримка у належному стані та розвитку матеріальної бази 

інфраструктури міста (дошкільних закладів та комунальних підприємств). 

За 2012 рік   проведено 18  засідань  сесій міської ради, на яких  розглянуто 

та прийнято 239 рішення, зокрема:  

- по бюджетних питаннях  98 рішень; 

- по гуманітарних питаннях 18 рішень; 

- по земельних питаннях 116  рішень; 

- по інших питаннях 7 рішень. 

Проведено 56 засідань постійних депутатських комісій, зокрема: 

- 14 засідань планово-бюджетної комісії ; 

- 3 засідання комісії з питань житлово-комунального господарства і 

благоустрою; 

- 4 засідання постійної комісії з соціально-гуманітарних питань; 

- 32 засідання комісії із земельних питань; 

- 3 засідання комісії з питань законності та правопорядку;. 

Також скликано і проведено 13 засідань виконавчого комітету міської 

ради, на яких розглянуто 613 питань та прийнято 278 рішень. Серед основних 

питань, які розглядалися на засіданнях виконкому, значне місце займали 

питання виконання бюджету, благоустрою, затвердження проектно-

кошторисної документації, роботи підприємств житлово-комунального 

господарства, дошкільних навчальних закладів.  



Введено в постійну практику проведення щотижневих апаратних нарад 

працівників міської ради, робочих нарад з керівниками комунальних установ та 

підприємств, на яких вирішуються поточні питання та плануються шляхи 

вирішення перспективних питань 

З питань діяльності виконавчого комітету за звітний період прийнято  272  

розпоряджень.  

За звітний період в міську раду від підприємств, організацій та установ 

надійшло 1509 листів та заяв. 

Мною, моїм заступником та секретарем міської ради   проведено 129 

особистих прийоми, на яких прийнято 589 громадян. 

В загальному за цей період в міську раду поступило 1859 звернень від 

громадян, з яких: 

- по питаннях житлово-комунального  господарства  – 540; 

- по питанні земельних відносин – 615 

- по питанні будівництва та реконструкції об’єктів - 296 

- по питанні соціального захисту 38 

- по питанні діяльності ОСББ – 11 

- інші питання – 359. 

На засідання адміністративної комісії при виконкомі міської ради надійшло 

та розглянуто 45 протоколів про адміністративне правопорушення, за 

розглядом яких  на 29 порушників накладено штрафи на загальну суму 7347 

грн. 

За звітний період спеціалістами міської ради видано 11564 довідки, з них : 

- про склад сім’ї – 7232 

- про користування земельною ділянкою – 3188 

- в центр зайнятості про розрахунковий місячний дохід на одного члена 

особистого селянського господарства - 1144. Видано 236 довідок-

характеристик.  

Для забезпечення права кожного громадянина на доступ до публічної 

інформації, що знаходиться у володінні міської ради, розпорядженням міського 

голови затверджено Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання 

публічної інформації в міській раді. На виконання цього розпорядження 

визначено відповідальних осіб з питань запитів на інформацію. 

З метою вдосконалення  роботи зі зверненнями громадян  у приміщенні 

виконавчого комітету розміщено інформаційний стенд, який містить 

законодавчі акти, зразки оформлення заяв, відомості про посадових осіб, що 

ведуть прийом громадян та інше. 

 Працівниками виконкому та комісіями порушені питання вивчаються у 

повному обсязі, усі звернення громадян розглядаються у встановлені терміни, 

своєчасно надаються обґрунтовані відповіді, а на засіданнях виконавчого 

комітету та сесіях міської ради приймаються рішення. 

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних 

напрямків діяльності виконавчого комітету, а стан роботи зі зверненнями 

громадян знаходиться на особистому контролі у міського голови. 

 



У міській раді  ведеться квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Станом на даний час на квартирній черзі перебуває 

358 осіб, з яких: 

- на першочерговій черзі – 132 особи, у тому числі  учасник ВВВ – 1 особа, 

учасники бойових  дій – 5 осіб; 

- на позачерговій черзі –  43 особи. 

За 2012 рік по місту видано 28 дозволів на торговельну діяльність об’єктів 

торгівлі та громадського харчування . Цим підприємствам, незалежно від форм 

власності, встановлено за погодженням із власником зручний для населення 

режим роботи. Проте, незважаючи на безумовні переваги розвитку сфери 

торгівлі у місті, істотною проблемою залишається існування несанкціонованих,  

стихійних ринків . Здійснення торгівлі у непристосованих для цього місцях не 

лише шкодить благоустрою, головна проблема – те, що вживання продукції зі 

стихійних ринків є небезпечним для здоров’я бережанців. 

З метою запобігання поширення стихійної торгівлі продовольчими 

товарами на території м. Бережани працівниками міської ради, фахівцями 

санітарно-епідеміологічної, ветеринарної служби, міліції,  проводились 

загальноміські профілактичні заходи по припиненні несанкціонованої торгівлі, 

особливо на вул. Міцкевича, Пушкіна.  

За звітний період юристи міської ради   прийняли участь у 62 судових 

засіданнях., підготовлено 7 позовних заяв, 1 апеляційну скаргу та 1 касаційну 

скаргу. Також, ними проводилася експертна відповідність чинному 

законодавству проектів рішень сесій та виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови, господарських договорів, надавалися юридичні консультації 

працівникам міської ради та жителям м. Бережани, с.Рай та с. Лісники. 

У липні 2012 року міською радою підготовлено та подано на розгляд 

обласної ради матеріали  щодо віднесення міста Бережани до категорії міст 

обласного значення.  За результатами розгляду  поданих документів 18 серпня 

2012 року на сесії обласної ради  прийнято рішення просити Верховну раду 

України розглянути матеріали та прийняти Постанову Верховної Ради України 

щодо віднесення міста Бережани Тернопільської області до категорії міст 

обласного значення. На даний час вказані матеріали знаходяться на розгляді у 

комітетах Верховної Ради України. 

 

Бюджет 

 

В основі формування міського бюджету на 2012 рік були враховані доходи, 

видатки та міжбюджетні трансферти відповідно до контрольних показників, які 

обраховані та доведені Міністерством фінансів України.  

Проте, ріст власних надходжень бюджету, що був запланований нам 

Мінфіном (+12,1% до минулого року), теоретично не можна було забезпечити. І 

дійсно протягом року ми не виконували плани по власних надходженнях. 

Так, до міського бюджету за 2012 рік поступило 10766,04 тис.грн., 

надходжень загального та спеціального фондів, при плані 10846,76 тис. грн. 



Таким чином,  виконання міського бюджету за доходами становить  99,2% 

уточнених планових показників. 

Надходження загального фонду складають 8065,5 тис.грн., в тому числі 

трансферти з державного бюджету – 2761,11 тис. грн.  Планові показники 

доходної частини загального фонду міського бюджету  виконані на 97,2 

відсотка до затвердженого плану доходів міського бюджету. Тобто,  фактичні 

надходження  менші заплановані на  232,6 тис. грн. 

Найвагомішим джерелом наповнення доходної частини загального фонду 

бюджету міста по власним і закріпленим доходам являється податок з доходів 

фізичних осіб, питома вага якого становить 76 %.  Його надійшло  4029,9 тис. 

грн., або 91,5 % до затвердженого показника.  

Причиною не виконання плану по надходженню податку з доходів 

фізичних осіб є  банкрутство та ліквідація ВАТ «Бережанський склозавод», 

припинення виробництва у ВАТ «Керамік», не повна зайнятість працівників  у 

ДП «2 ремонтний завод засобів зв’язку», філії «Бережанський Райавтодор», 

скорочення працівників у Бережанській райСЕС, у Відокремленому підрозділі  

Національного університету біоресурсів  і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут». Разом з тим, порівняно з відповідним 

періодом минулого року надходження по цьому податку зросли на 244,2 

тис.грн.. або на 6,4 %. Головним чинником збільшення надходжень даного 

податку є зростання мінімальної заробітної плати. 

Другим джерелом доходу є плата за землю, надходження від якої 

становить 943,7 тис. грн. або 118,6 % до затверджених обсягів.   Проти  2011 

року надходження збільшились на 148,1 тис. грн., або на 18,6%. 

Плати за оренду майна підприємств, що перебувають у комунальній 

власності надійшло 59,9 тис. грн. або 104,2 % до затверджених обсягів. У 

звітному періоді надходження збільшились на  9,4 ти. грн. у порівнянні з 2011 

роком. 

Місцевих податків та зборів надійшло 160,3 тис. грн., що становить 106,1 

% до затвердженого плану. 

Разом з тим, незабезпечені надходження до плану наступних платежів: 

- державного мита на 15,3 тис. грн., (виконання склало 65,7 %); 

- інших надходжень  на 24,7 тис. грн., (виконання склало 53,2%). 

До спеціального фонду надійшло 2700,5 тис грн., або 105,9 % до 

затвердженого на 2012 рік обсягу. 

Відчутну питому вагу у структурі доходів спеціального фонду становив 

єдиний податок - 58,3 %, в сумі  1574,6тис. грн. Іншими джерелами наповнення 

доходів спеціального фонду були надходження коштів: від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення  – 71,2 тис. грн.; від збору за 

першу реєстрацію транспортного засобу – 186,4 тис. грн., від збору за 

провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами,  скрапленим та 

стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних та пересувних 

автозаправних станціях, заправних пунктах – 30,3 тис. грн., екологічного 

податку – 10,4 тис.грн.; власні надходження бюджетних установ –  339,7 тис. 

грн., субвенції державного бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, 



реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності  - 

485,3 тис. гривень. 

Видатки за 2012 рік проводились в межах бюджетних призначень і в 

першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями, оплату за енергоносії , харчування та інші витрати, і склали  

загалом 9982, тис. гривень. 

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 

суму 8048,4 тис. грн. (96,7 % планових призначень).   У сумі видатків 

загального фонду бюджету  84,8 % складають видатки соціального 

спрямування. 

Основну питому вагу у видатках  міського бюджету  займають дошкільні 

заклади освіти –  76,4 % з обсягом асигнувань 6145,9 тис. грн.  

На  утримання  установ культури витрачено 122,7 тис. грн.   

На видатки з благоустрою міста  витрачено коштів  у загальній сумі 

1075,5тис. грн.     

На функціонування органів місцевого самоврядування направлено 693,8 

тис. грн.  

Структура виконання  видаткової частини загального фонду за 

економічними категоріями характеризується наступними показниками: 

- найбільшу питому вагу  зайняли видатки на оплату праці з 

нарахуваннями – 69 % ; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  11,7%;  

- продукти харчування – 4 % ; 

- поточні трансферти населенню (матеріальні допомоги)  – 0,13% ; 

- субсидії та поточні трансферти підприємствам –  13,4 %; 

- інші видатки (відрядження, придбання товарів, послуги) –  1,8% . 

Видатки бюджету міста по спеціальному фонду 2012 рік склали 1900,37 

тис. грн. і виконані на 67,4 % до затвердженої на рік суми,  в тому числі 

капітальні видатки становили 1242,42 тис. гривень. 

В цілому у 2012 році ми зібрали коштів власних і закріплених доходів на 

1944,56 тис.грн. більше, ніж у минулому році. Однак, внаслідок невиконання 

дохідної частини загального фонду міського бюджету   виконавчий комітет 

міської ради  постійно протягом  звітного року  брав у Головному управлінні 

державної казначейської служби в Тернопільській області короткострокові 

позички. Всього було одержано позички  у сумі 4996,45 тис.грн, які повернуті 

казначейству в повному обсязі.  

І хоча нам вдалося завершити 2012 рік без боргів по заробітній платі, але  

станом на 01.01.2013 року кредиторська заборгованість міської ради по 

загальному фонду становила 138,8 тис. грн., в т.ч., за енергоносії – 88,4 тис. 

грн., з них за газ -  43 тис грн.,  грн., за теплопостачання  – 45,4 тис грн.;  за 

продукти харчування – 4,6 тис. грн., паливно-мастильні матеріали та запасні 

частини до автомобілів – 17,7 грн.. 

По спеціальному фонду на вказану дату кредиторська  заборгованість за 

виконані  підрядними підприємствам капітальні ремонти приміщень  в ДНЗ 

«Сонечко» та на міському стадіоні становили 67,6 тис. гривень. 



Основною причиною наявності кредиторської заборгованості на 01.01.2013 

року є те, що починаючи з другої декади вересня 2012  року управлянням 

державного казначейства проводилися лише  платіжні документи на  виплату 

заробітної плати та нарахувань на неї. 

На 01.01.2013 вільний залишок коштів загального фонду бюджету 

становив 41,2 тис. грн., спеціального фонду складав 1235,5 тис. гривень. 

 

Земельні відносини 
Звітуючи про роботу виконавчого комітету у сфері регулювання земельних 

відносин слід нагадати, що територія міської ради займає площу 4894 гектари, з 

них в межах населених пунктів знаходиться 1087 гектарів. Від ефективного і 

раціонального їх використання значною мірою залежить економічна ситуація в 

місті. 

Міський бюджет поповнюється за рахунок надходжень від податку за 

землю, оренди землі та її продажу. 

За звітний період продано 4 земельних ділянки несільськогосподарського 

призначення на суму 71,2 тис. грн. 

На сьогоднішній день міською радою надано в оренду 4060 земельних 

ділянок площею 862 гектарів, в основному для комерційного використання та 

промисловості.  

Земельні активи територіальної громади міста Бережани, с. Рай та Лісники 

є важливим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету 

міста. За  2012 рік від оренди землі до міського бюджету надійшло 749,7 

тис.грн.,  від податку на землю отримали 194 тис. грн. 

За звітний період на розгляд сесії міської ради винесено 668 заяв громадян 

та юридичних осіб з питань землекористування. 

ТОВ „Регіональний земельно-кадастровий центр „Галицькі землі” 

виготовлено проект землеустрою щодо зміни меж м.Бережани. На сьогоднішній 

день проект землеустрою поданий в обласну раду для відповідного 

погодження, після чого буде поданий на розгляд у Верховну Раду України. 

Проводяться роботи по  коригуванню генплану забудови, що в подальшому  

збільшить надходження плати за землю до міського бюджету  та бюджетів всіх 

рівнів . 

 

Дошкільні навчальні заклади та установи культури 

В підпорядкуванні Бережанської міської ради знаходиться чотири 

дошкільних установи в яких перебуває  650 дошкільнят. 

Дошкільна освіта є найбільш фінансово ємкою. На її потреби у 2012 році 

витрачено 5856,54 тис. грн. по загальному фонду та 1135,9 тис. грн. по 

спеціальному. Основними статтями видатків є заробітна плата та нарахування – 

4596,2 тис. грн., що становить  78,5 % від загального обсягу видатків 

дошкільних закладів по загальному фонду, енергоносії -  887,4 тис. грн., це 

складає 15,1%.  На продукти харчування  використано 321,2 тис. грн. по 

загальному  та 323,4 тис. грн. по спеціальному фонду. Інші видатки за 

загальним фондом становили 51,6 тис. грн. 



Із спеціального фонду міського бюджету (коштів фонду розвитку) на 2012 

рік на капітальні видатки дошкільним навчальним закладам м. Бережани було 

виділено 999,4 тис. грн.,  з них на проведення капітальних ремонтів – 690,3 тис. 

грн., придбання обладнання предметів довгострокового користування – 309,2 

тис. грн. Фактично за звітний рік у дошкільних навчальних закладах проведено 

капітальні ремонти приміщень на загальну суму 582,4  тис. грн., в т.ч. ДНЗ 

«Золотий ключик»  - 221,9 тис. грн., у ДНЗ «Ромашка» - 171,2 тис. грн.,   у ДНЗ 

«Сонечко» - 189,3 тис. грн., з яких на 01.01.2013 року залишилися не оплачені 

роботи на суму 24,2 тис.г рн.  Проведено придбання меблів та технологічного 

обладнання на загальну суму  48,6 тис. грн., в т.ч.  для ДНЗ «Золотий ключик» 

придбано 3 комплекти дитячих меблів на суму 19,8 тис. грн.,  холодильну шафу 

- 10,1 тис. грн.,  електрокип’ятильник  - 5,8 тис. грн.; для ДНЗ «Сонечко» 

придбано 2 холодильника на суму 10,9 тис. грн.,   бойлер на  суму 2,0 тис. 

гривень. 

У 2012 році для дошкільних навчальних закладів було заплановано 

придбати комплекти дитячих ліжок на суму 98 тис.грн.,  та провести ремонт 

приміщень у ДнЗ «Росинка» на суму 90,7 тис. грн. Однак у зв’язку з тим,  що 

починаючи з другої декади вересня 2012  року управлінням державного 

казначейства проводилися лише  платіжні документи на  виплату заробітної 

плати та нарахувань на неї, заплановані для дошкільних закладів капітальні 

видатки провести в повному обсязі не вдалося. 

 

Мережу закладів культури міської ради складають міський будинку 

культури «Просвіта», народний дім с. Лісники та с. Рай. В будинку культури 

«Просвіта» працюють 4 гуртки художньої самодіяльності, в яких задіяні 30 

учасників, в народному домі с. Рай та с. Лісники по 1  гуртку, в яких задіяні 18 

учасників. 

Протягом 2012 р. вживалися заходи щодо забезпечення їх стабільної 

роботи, проводились святкування та відзначення різноманітних дат.  Всього 

проведено 28 масових заходів (ранки, тематичні концерти, дискотеки), зокрема: 

- «Прощання з колядою» 

- концерт присвячений  198 річчю від дня народження Т.Г. Щевченка; 

- тематичний вечір присвячений створенню УПА; 

- концерт присвячений Дню матері; 

- Свято Миколая; 

- святкове відкриття ялинки  на площі. 

 

Житлово-комунальне господарство 
За всіх часів однією із найважливіших і водночас найбільш складних ланок 

міської інфраструктури є і буде надалі житлово-комунальне господарство 

(ЖКГ). І міська рада Бережан у цій сфері має проблеми схожі з іншими містами 

України. Насамперед, це відсутність цілісної послідовної державної політики з 

реформування та розвитку ЖКГ країни. Відсутність інвестицій в галузь та 

обігових коштів підприємств призвели до значного погіршення  технічного 

стану основних фондів, підвищення аварійності об’єктів житлово-



комунального господарства, збільшення питомих та непродуктивних витрат 

матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість та 

рівень надання комунальних послуг. 

Це відбивається не тільки на недофінансуванні галузі, а й у відсутності 

чіткої законодавчої бази для ресурсозбереження, стимулювання населення до 

відповідального ставлення, збереження та покращення житлового фонду міста.  

Бережанське МКП «Господар» обслуговує на даний час 110 житлових 

будинків комунальної власності територіальної громади м.Бережани. Невпинно 

погіршується технічний стан житлового фонду. Житловий  фонд є старим, 

постійно потребує проведення поточного ремонту, а також окремі будинки 

капітального ремонту, з заміною покрівлі, інженерних мереж, несучих 

конструкцій і т. п. Через відсутність бюджетних коштів капітальний ремонт 

житла впродовж 7 років не проводився. 

Незадовільним є фінансовий стан підприємства, зумовлений насамперед, 

значною заборгованістю за спожиті житлово-комунальні послуги з боку 

населення. 

Протягом 2012 року працівниками підприємства, зайнятими на 

обслуговуванні житлового фонду, виконано роботи по ремонту водостічних 

труб, секційних колінок водостічних жолобів, ремонти металевої та шиферної 

покрівлі, виготовлення та встановлення нових водостічних жолобів в 63 

житлових будинках загальною площею – 18,6 тис. м.кв. на загальну суму 203,2 

тис. грн. 

Зокрема, проведено: 

- ремонт водостічних труб, секційних коліно-підвісних підвісних та 

настінних жолобів з частковою їх заміною. Відремонтовано в загальній 

кількості 125 м/п. Виготовлено та  встановлено 45 м/п труб та жолобів; 

- відремонтовано та підготовлено до зимового періоду 1270 м2 металічної 

та шиферної покрівлі з частковою заміною окремих листів шиферу, та 

листового оцинкованого заліза; 

- поточний ремонт штукатурки стін фасадів проведено в 8 житлових 

будинках загальною площею – 480 м2 на суму  58,9 тис. грн.; 

- ремонт внутрібудинкових сходових кліток з побілкою стін, стель в 

коридорах загального користування, олійне фарбування вікон, дверей, панелей 

перил і т.п. загальною площею – 805 м2 на суму  72,6 тис. грн.; 

- ремонт 2 бетонних балконів  по вул. Вірменська , пл..Ринок, 8, проведена 

заміна дощатого настилу 1 балкона  по вул.. Ст.Бандери, 6; 

- замінено та відремонтовано внутрібудинкові водопроводи холодного 

водопостачання протяжністю 85 м/п, підготовлено системи центрального 

опалення до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р.; 

- замінено вводи електроенергії в житлові будинки по вул. Тернопільська, 6 

та пл..Ринок, 35. 

По замовленнях мешканців міста з ремонту та заміни запірної арматури, 

прочистці каналізаційної мережі, ремонту холодного водопостачання, 

електропостачання -  виконано 105 замовлень на суму 66,1 тис. грн. 



Житловий фонд підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2012 – 

2013 років. 

Також  хочу зазначити, що за 2012 рік створено 6 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, і на  в даний час у м. Бережани всього створено 114 

ОСББ. 

Дорожнє господарство 
Одним з важливих напрямків  діяльності   виконавчого комітету  є 

підтримання  в  належному  стані   міських  доріг. З кожним   роком  на  ремонт  

доріг  потрібно  виділяти   все  більше  коштів, аби  підтримувати  їх  в  

належному  стані.  

Міським бюджетом на 2012 рік,  за рахунок надходження субвенції з 

державного бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах, збору за першу реєстрацію транспортного засобу,  збору за 

провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами,  скрапленим та 

стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних та пересувних 

автозаправних станціях, заправних пунктах, затверджено видатки на 

проведення робіт пов’язаних із ремонтом та утриманням міських  доріг  у 

загальній сумі – 795,9 тис. грн., з них капітальних –  386,4 тис. гривень. 

Фактично для виконання вказаних робіт міською радою за 2012 рік  

профінансовано МКП «Господар» на загальну суму 424,8 тис. грн., в т.ч. за 

рахунок субвенції – 245,8 тис.грн., з них для проведення капітальних видатків – 

95,3 тис. грн. За вказаний період  МКП  «Господар» оплачено підрядним 

організаціям  за поточний ремонт вул. Шевченка – 108,8 тис. грн.,  капітальний 

ремонт вул. Валова – 130,8 тис. грн., за  очистку ливневої каналізації по вул. 

Руська, Ів.Франка -  36,0 тис. грн.  

Безпосередньо міською радою за виготовлення та експертизу проектно-

технічної документації на ремонт вулиць міста витрачено 30,0 тис. гривень.  

Окрім того, виконавчим комітетом на  ремонт  міських доріг залучено 

кошти  з  обласного бюджету, за рахунок надходжень коштів до обласного 

бюджету від збору за першу реєстрацію транспортного засобу, на загальну суму   

403,6 тис. грн., та проведено  капітальний ремонт доріг по вул. Червона на суму 

350,0 тис. грн., поточний ремонт по вул. Руська на суму 53,6 тис. грн. 

У 2012 році працівниками МКП «Господар»  проведено ямковий ремонт 

білим щебенем вулиці вулиць : Львівська, Чорновола, Тепла, Січових 

Стрільців, Депутатська,  Малишка,  Стефаника,   8 березня , Чайківського   на 

що використано – 307 тон.  щебеню на суму  26,1 тис. грн. 

 Проведено очищення  водостічних канав: по вул. Привокзальна, 

Шевченка, Червона, а також дощоприймальних колодязів з промивкою    по 

вул. Шевченка, Руська , Валова, пл. Ринок, Банкова , Вірменська на загальну 

суму 36,0 тис. грн.. 

У весняно-літній період проводились роботи по очистці доріг біля 

бордюрів від  наносів. 



Для підсипки вулично-дорожньої мережі в зимовий період придбано та 

розвезено 200 тон протибуксуючих матеріалів, піску та   40 тон шлаку на 

загальну суму 21,9 тис. грн. 

В зимовий період працівниками підприємства постійно проводиться 

очищення вулиць від снігу та підсипання аварійно-небезпечних ділянок доріг 

протибуксуючими матеріалами. 

 

Благоустрій та освітлення 
Фінансування   заходів, пов’язаних  з  благоустроєм міста, дало  змогу   

здійснити  цілий  ряд  заходів  з  озеленення, очищення  вулиць   від  сміття, 

сухостійних  дерев, благоустрій  парку  «Стара Фортеця». Загальна  сума  

витрат     протягом  звітного  періоду  року  склала  1075,5 тис. грн.,  з них по  

МКП «Благоустрій»  - 647,7 тис. грн.,   МКП «Господар» - 426,8 тис. грн. 

Благоустрій  території  міста  включає  в  себе   не  лише  санітарний  та  

технічний  стан   вулиць, це і освітлення  вулиць, фасадів будинків. 

МКП «Благоустрій» за звітний період освоєно  коштів відповідно до 

кошторису на поточне утримання об’єктів благоустрою.  

Роботи з благоустрою  проводяться цілий рік. Облаштовуються місця для 

збору сміття, відновлюються асфальтобетонні покриття доріг, вулиць та 

прибудинкових проїздів, проводиться озеленення та ремонт замощення 

тротуарів з встановленням бортових каменів, влаштування систем 

зливовідведення, встановлюються урни, лавки. 

МКП «Господар»обслуговує зовнішнє вуличне освітлення міста 

протяжністю 28,5км. Працівниками підприємства, зайнятими на обслуговуванні 

вулично-освітлювальної мережі, проведено ряд робіт по ремонту та 

влаштуванні нових ліній, заміні приладів обліку електричної енергії, 

годинникових реле і т. п.  

Зокрема: 

- проведено реконструкцію ліхтарів з заміною ламп  ДРЛ  на 

енергозберігаючі в кількості – 30 шт.; 

- виготовлено та встановлено кронштейни для встановлення ліхтарів в 

кількості – 8 шт.:  додатково освітлено дві вулиці в місті загальною 

протяжністю 610 м/п, а саме по  :вул. Рильського  -260 м /п , вул. Набережна – 

350 м/п.  

- замінено  прилади  обліку  електроенергії  вуличного  освітлення  вул.  

Руська,   вул. Шевченка.  

- ремонт  з частковою заміною  дроту   вул. Тернопільська,  Раївська. 

 - проведено заміну годинникових реле та автоматичних вимикачів  по 

вулицях Депутатська, Рогатинська, Руська. 

Потягом року проводились роботи по ремонту та ліквідації обривів ліній 

мережі, підтяжці дротів, ремонт реконструкція ліхтарів, обрізання гілля дерев 

під лініями і т.п. 

За поточний рік використано 252507 кВт на суму 50512 гривень. Якщо 

порівняти  споживання електроенергії з 2011 роком, то за рахунок заміни ламп 

ДРЛ, та ламп розжарювання на енергозберігаючі  підприємство у 2012 році 



зекономлено 50.5 тис. кВт,  що в грошовому еквіваленті складає біля 20 тис. 

гривень. 

Також, підприємством постійно проводяться роботи по очищенню міських 

кладовищ від сміття. 

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету підприємством 

проведено капітальний ремонт адміністративного будинку міського стадіону  

на суму 116 тис.грн. 

На  діяльність  у сфері охорони  навколишнього природного середовища 

МКП «Господар» із міського бюджету було виділено  12,6 тис. грн.,  за рахунок 

яких підприємством  проведено роботи з  прочистки  канави по вул. Червона. 

   

    Санітарна очистка 
З території міської ради вивіз твердих побутових відходів здійснює      

ТзОВ «Компанія «Еко-Інвест». 

ТзОВ «Компанія «Еко-Інвест» із підприємствами, бюджетними установами 

та приватними підприємствами  укладено 360 договорів на вивезення ТПВ  в 

загальній кількості 6,5 тис. м
3  

на рік. Із населенням укладено 5235 договорів на 

9936 мешканців  на видалення ТПВ в загальній кількості 17,5 тис. м
3  

на рік. В 

м. Бережани обладнано 118 контейнерних майданчиків на яких встановлено 205 

пластикових контейнери з кришками. Проблемою залишається охоплення 

індивідуального сектору системою збирання та вивозу сміття (транспорт, 

контейнери, майданчики і неготовність населення платити за цей вид послуг). 

Вулиці, де не встановлено контейнери та важкодоступні для 

контейнеровоза залучені до щотижневого збору ТПВ іншими автомобілями. 

Роботи з санітарної очистки населених пунктів міської ради останні два місяці 

проводяться  не задовільно.  

Цьому є як об’єктивні так і суб’єктивні причини. Зокрема нестача обігових 

коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин до 

автомобілів. Так, на 01.01.2013 р. заборгованість населення за послуги з 

видалення ТПВ становила 69,2 тис. грн., що складає більше як півторамісячну 

суму нарахування. Заборгованість  установ і підприємств на цю ж дату 

становила 21,1 тис. грн., що складає місячну суму нарахування за надані 

товариством послуги. 

 

Водопостачання та водовідведення 

Загальна протяжність водопровідних мереж – 27,6 км., загальна кількість 

абонентів – 4962, в т.ч. населення - 4720, на балансі МКП «Добробут»  

знаходиться 6 водозаборів питної води.  

На кожне джерело водопостачання оформлено паспорти та схеми 

розподільчих  мереж. На водозаборах комунальних водопроводів влаштовано 

санітарно-охоронної зони. 

За 2012 рік  МКП «Добробут» виконано робіт та послуг  з водопостачання 

(без ПДВ)  на  1914,0 тис. грн,в т.ч. населення  -1559,7 тис. грн., реалізовано 

води 376,9 тис.м куб., в т.ч. населення  -3 16,7 тис. м. куб. ( зменшення на 3 % 

до відповідного періоду 2011 р.). 



Встановлено 90  лічильників   холодної  води. Всього  кількість 

встановлених  лічильників населення на 1.01.2013р.  становить  3715 шт.(78,7%  

споживачів  послуг).     

За 2012 рік  підприємством спожито електроенергії  в кількості 922,7 

тис.квт/год на суму 887,4 тис.грн. Для порівняння у 2011 року  було спожито 

1039,4 тис.квт/год на суму 877,7 тис. грн. На 01.01.2013 р. заборгованості за 

енергоносії немає. 

Оплата за надані послуги водопостачання  і водовідведення (без ПДВ) за  

2012 р.  становила 2112,3 тис. грн,  в т.ч.  населення безпосередньо  1432,1 тис. 

грн.., відшкодовано пільг і субсидій по взаємозаліках –240,1  тис. грн. 

Середньомісячна  оплата  населення  до вартості  реалізованих послуг 

становить 91,8%, бюджетних організацій  - 103,6 %, інших споживачів - 

101,7%. 

На 1.01.2013р. заборгованість населення (4720 абонентів) за послуги  

водопостачання-водовідведення  становить  257,0 тис. грн. (на 01.01.2012р.-

152,9  тис. грн. збільшення на 68 %). 

Заборгованість інших споживачів і бюджетних організацій на 01.01.2013р. 

– 28,6 тис. грн.(на 01.01.2012р.- 45,2 тис. грн.) 

За 2012 рік на водопровідно-каналізаційне господарство із спеціального 

фонду міського бюджету було виділено всього 201,6 тис. грн.., з яких фактично 

асигновано 148,7 тис. грн.  

Зокрема, за рахунок коштів міського бюджету  підприємством  виконані 

такі роботи: 

- проведено капітальний ремонт - чистку 300 м каналізаційної мережі та 9-

ти каналізаційних колекторів  по вул.Червона  вартістю 27,3 тис. грн.;  

- проведено капітальний ремонт - заміну 52м  каналізаційної мережі по вул. 

Лепких вартістю 27,0 тис. грн.; 

- проведено ремонт приміщень центральної водонасосної станції (заміна 

вікон і дверей) вартістю 14,7 тис. грн.; 

- проведено заміну опор ЛЕП від трансформаторної підстанції до арт. 

свердловини по вул. Шептицького – Бічна вартістю 13,9 тис. грн..;  

- проведено заміну 130м водопроводу на  вул. Крута вартістю  12,0 тис. 

грн.; 

- проведено заміну  насосу ЕЦВ-12 на арт. свердловині №1  ЦНС вартістю 

23,7 тис. грн.; 

- придбано 3 глибинні  насоси ЕЦВ  вартістю 18,0 тис. грн.; 

- підрядним підприємством ТзОВ «Енергозберігаючі технології 2010», 

м.Київ, проведено чистку каналізаційної мережі по вул. Лепких. 40, по 

вул.Січових Стрільців 61,65,по вул.Тепла - Січ Стрільців вартістю 21, 0 тис. 

грн. 

Також, підприємством проведено: 

- заміну ділянки  водопроводу діаметром 50мм. довжиною 6 м.по вул. 

Привокзальна вартістю 1,7 тис. грн.; 

- заміну подаючого водопроводу до перукарні по вул.Чорновола 15 м/п 

діаметром 20мм вартістю 1,1 тис. грн.; 



- заміну подаючого водопроводу на території спортивного майданчика 

школи-інтернату 36 м/п діам.50мм вартістю 8,2 тис. грн.; 

- проведено капітальний ремонт розподільчого пристрою 10кВ на 

трансформаторній підстанції центральної насосної станції вартістю 2,1 тис. 

грн.; 

- заміну 13 м каналізаційної мережі  по вул. Тернопільській ,6 та 12 м  

каналізаційної мережі по вул. Тернопільська, 7а вартістю  2,5 тис. грн.; 

- ліквідовано  133 прориви водопровідної мережі. 

На поточні ремонти водопровідної мережі та водопровідного обладнання 

витрачено матеріалів на суму 36,2 тис.грн. 

             

Сподіваюся,  що бюджет 2013 року дозволить частково розпочати роботи 

на перспективу розвитку міської інфраструктури та розробити проекти, 

реалізація яких зможе докорінно змінити екологічну та соціальну ситуацію у 

місті. 

Серед  проектів, які  пропонується  для реалізації у 2013 році:  

- розпочати роботи з капітального ремонту будівлі навчального закладу 

«Золотий ключик» кошторисною  вартістю 3731,1 ти. грн.; 

- провести капітальний ремонт в ДНЗ «Росинка» на суму 137 тис.грн.; 

- провести реконструкцію вуличного освітлення на суму 50 тис.грн.; 

- провести капітальний ремонт житлового фонду на суму 154 тис. грн.; 

- провести капітальний ремонт адміністративного будинку міської ради по 

вул. Лепких, 3 на суму 204 тис. грн.; 

- продовження капітальний ремонт і  реконструкцію водопровідної мережі 

міста на суму 222 тис. грн.; 

- провести капітальний ремонт народного дому с. Рай  та будинку культури 

«Просвіта» на суму 100,0 тис грн.; 

- продовжити капітальний ремонт вул.  Валова на суму 584 тис. грн.; 

- оновити матеріальну базу дошкільних навчальних закладів на суму 149 

тис. грн.; 

- для комунальних підприємств заплановано придбати спецтехніки на суму 

700 тис. грн.; 

- виготовити проект землеустрою для міського полігону твердих побутових 

відходів. 

За звітний період зроблено чимало, але ще більше треба зробити.  Кожен 

з нас хоче бачити Бережани красивим та процвітаючим, а його громадян – 

щасливими й забезпеченими.  

Готовий вислухати усі ваші зауваження і пропозиції, врахувати їх у 

подальшій роботі.  

Я сподіваюся, що наша спільна робота й надалі буде злагодженою і 

конструктивною. 

Щиро бажаю, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та 

примножили не тільки в цьому році, а робили це постійно і щодня. 

Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю! 


