
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 березня 2018 року         № 888 

 
 

Про звернення депутатів 

Бережанської міської ради  
 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VІI скликання до 

депутатів Верховної Ради України членів міжфракційного об’єднання 

«Тернопільщина». (звернення додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



ДЕПУТАТАМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧЛЕНАМ 

МІЖФРАКЦІЙНОГО ДЕПУТАТСЬКОГО ОБЄДНАННЯ 

«ТЕРНОПІЛЬЩИНА» 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановні народні обранці! 

Ми, депутати Бережанської міської ради, як представники інтересів 

територіальної громади міста Бережани, звертаємось до Вас з проханням 

посприяти у вирішенні важливого для розвитку нашого міста питання 

розширення меж міста Бережани.  

Існуючі межі міста, затверджені рішенням виконкому Тернопільської 

обласної ради депутатів трудящих №960 від 24 грудня 1966 року «Про 

затвердження проектів детальної планіровки міст Бучача, Борщова, Збаража, 

Теребовлі та Бережан Тернопільської області», уже давно не відповідають 

реальній міській забудові, гальмують розвиток міста і потребують розширення. 

Для вирішення даної проблеми міською радою був розроблений проект 

«Раціональне використання земельних ресурсів Бережанської міської ради, як 

важливе джерело надходжень до місцевого бюджету, підвищення якості життя 

міської громади», який аргументував доцільність розширення межі міста. 

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 04 березня 2010 року № 996 

«Про затвердження проекту  «Раціональне використання земельних ресурсів 

Бережанської міської ради, як важливе джерело надходжень до місцевого 

бюджету, підвищення якості життя міської громади»» було затверджено межі 

міста Бережани, Опорний план та Генеральний план забудови міста Бережани 

Після позитивних висновків та рішень Бережанської районної та 

Тернопільської обласної ради проект нових меж міста, з усіма необхідними 

погодженнями був направлений на розгляд в Верховну Раду України.  

В листопаді 2015 року проект постанови № 3411 від 05.11.2015 Про зміну і 

встановлення меж міста Бережани Тернопільської області був направлений 

комітетом на розгляд Верховної Ради. На засіданні Верховної Ради України 

07.12.2016 року даний проект Постанови не набрав достатньої кількості голосів. 

Пройшовши нову процедуру розгляду проект постанови про зміну і 

встановлення меж міста Бережани Тернопільської області був повторно 

зареєстрований Верховній Раді України 06.04.2017 року під номером 6296 і з 

того часу уже 16 разів включався в порядок денний сесійних засідань ради, але 

постанова так і залишається не розглянутою. 

Міжфракційне об’єднання «Тернопільщина» об’єднує представників 

різних політичних сил, для вирішення господарських питань тернопілля. В 

нашому питанні немає жодної політичної складової, можливо це питання не є 

важливим для Верховної Ради, але це питання надважливе для розвитку міста. 

Існуючі межі міста не дають місту вирішувати актуальні містобудівні питання, 

зокрема, формування резервів житлових та виробничих територій, розміщення 

комунальних об’єктів, рекреаційних територій, охорони пам’яток культурної 



спадщини, резервування територій для розміщення малих та середніх 

виробництв. 

З огляду на вищевикладене звертаємось до Вас, як до представників 

Тернопільщини в Верховній Раді України з проханням поспілкуватись з 

представниками Ваших фракцій переконати їх та змобілізувати необхідні 226 

голосів на підтримку Постанови про розширення меж міста Бережани. 

 

Прийнято на дванадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 

22 березня 2018 року 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


