
Форма 3 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан реалізації заходів передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік 

Назва заходу Конкретні заходи, що вживалися для реалізації завдань Результат виконання заходів 

(кількісні і якісні показники) 

Причини 

невиконання 

показників 

1. Промисловість 

 Розширення асортименту продукції, підвищення її якості та 

конкурентоспроможності 

Протягом 2017 року ТОВ «Успіх» проведено модернізацію 

виробничої лінії з метою підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції (реконструкція сушильної 

камери, заміна автоматичного керування сушки) 

ТзОВ «Санза ТОП» провів модернізацію витяжної вентиляції. 

Покращено якість  та 

конкурентоспроможність 

продукції. 

 

Популяризація місцевого товаровиробника, розширення ринків 

збуту, в т.ч. в інших регіонах держави та за кордоном. 

Продукція виготовлена промисловими підприємствами міста 

Бережани розміщена у бізнес-каталозі Тернопільщини. 

Популяризація місцевого 

товаровиробника. 

 

Забезпечення участі промислових підприємств у виставково-

ярмаркових заходах місцевого, регіонального, 

загальнонаціонального та міжнародного значення. 

Протягом 2017 року промислові підприємства Бережан не брали 

участі у  виставково-ярмаркових заходах місцевого, 

регіонального, загальнонаціонального та міжнародного 

значення. 

  

 Збереження існуючих та створення нових робочих місць. Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради 

зареєстровано в Єдиному Державному реєстрі з 01.01.2017 року 

по 31.12.2017 року фізичних осіб підприємців-111 ,з них 

припинило - 174,а також зареєстровано юридичних осіб - 6, з 

них припинило-3 

  

Вивчення питання влаштування технологічного парку, 

виготовлення проектно-кошторисної документації для його 

реалізації за рахунок грантових коштів. 

Протягом 2017 року не створено технологічного парку.   

 Відновлення виробничої діяльності ВАТ «Бережанський цегельний 

завод «Керамік»». 

Відновлення виробничої діяльності ВАТ «Бережанський 

цегельний завод «Керамік»» у 2017 році не завершено. Роботи 

по відновленню заводу будуть продовжені у 2018 році. 

Підприємство буде виготовляти цеглу. 

Заплановано створення 60 

робочих місць. 

Запланований рівень середньої 

заробітної плати 5000 грн.  

 

2. Сільське господарство 

3.Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок 

Підвищення якості та культури обслуговування пасажирів З водіями, які здійснюють перевезення  по маршруту Лісники-

Мікрон проведено роз’яснювальну роботу щодо якості та 

культури обслуговування пасажирів.  

Сприяння підвищенню 

культури обслуговування 

пасажирів 

 

Упорядкування руху автотранспортних засобів по міських дорогах Встановлення 22 нових дорожніх знаків по вул. Шевченка, 

Червона, Академічна, Вірменська та Руська. 

Впорядковано рух 

автотранспорту. 

 

4.Удосконалення організації дорожнього руху в місцях 

концентрації ДТП 

Нанесено розмітку «Пішохідний перехід» по вул. Шевченка – 3 

шт., Привокзальна – 1 шт., Руська – 4 шт., Академічна – 2шт., 

Вірменська – 2шт., Валова – 3 шт., Гімназійна – 2 шт. 

Покращено організацію 

дорожнього руху 

 



Облаштування міських автобусних зупинок, лавками з навісами 

(павільйонами) 

Поточний ремонт дерев’яних конструкцій по вул. Лепких  Поліпшено умови автобусних 

зупинок. 

 

Виготовлення схеми руху транспорту по місту Схема виготовлена   

Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів 

шляхом посилення вимог до автомобільних перевізників та 

забезпечення контролю за дотриманням ними вимог законодавства 

з питань безпеки дорожнього руху 

Водії, які здійснюють перевезення по маршруту Лісники-Мікрон 

проінформовані про  вимоги законодавства з питань безпеки 

дорожнього руху. 

  

Сприяння покращенню забезпечення населення міста якісними 

послугами поштового зв’язку 

Центральне відділення поштового зв’язку №1                  м. 

Бережани Тернопільської дирекції Публічного акціонерного 

товариства «Укрпошта» надає населенню м. Бережани якісні 

послуги  поштового зв’язку. 

Розвиток ринку послуг зв’язку.  

Забезпечення розбудови технологічної інфраструктури мережі 

Інтернет та мереж доступу до неї споживачів 

Населення м. Бережани забезпечено доступ до мережі Інтернет. 

Надавачами послуг є ТзОВ «МегаКом» та «Укртелеком». 

Сприяє сталому розвитку та 

підвищує якість життя 

населення. 

 

4.Енергоефективність 

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, питної 

води, а також альтернативних джерел енергії серед населення міста, 

в бюджетній і комунальній сферах та на промислових 

підприємствах 

Серед населення міста постійно проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, питної води. 

 Підвищує ефективне та 

раціональне використання, а 

також економне витрачання  

паливно-енергетичних ресурсів, 

питної води серед населення 

міста. 

 

5. Капітальне  будівництво та інвестиційна діяльність 

Продовжити роботу з удосконалення та забезпечення прозорості 

дозвільних процедур у будівництві, врахування громадської думки 

під час вирішення питань планування та забудови територій 

Проведено громадські слухання під будівництво гаражів на вул. 

Л.Українки 

Зареєстровано 5 містобудівних умов та обмежень 

Забезпечено прозорість 

процедур у будівництві 

зважаючи на громадську думку. 

 

Розроблення та оновлення детальних планів територій, у 

відповідності до генерального плану міста, розширення меж міста, 

як основи вдосконалення адміністративно-територіального устрою 

країни - розроблення, погодження та затвердження містобудівної 

документації у порядку, передбаченому законодавством 

Розроблено план розширення меж міста. 

Розробляється детальний план території по вул.  Тепла-Л. 

Українки. 

 Розширення 

меж міста  

перебуває на 

затвердженні 

ВРУ 

Відновлення фасадів та збереження автентичності будівель, в 

першу чергу центральної частини міста 

Розпочато капітальний ремонт фасадів із заміною вікон 

Бережанської школи-гімназії ім.Б.Лепкого по вул. Руська 12 

(використані кошти з міського бюджету у 2017 році в сумі 

356,52 тис. грн.)Проведено будівельно-ремонтні роботи 

(відновлення фасаду) Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 

193,974 тис. грн. (міський бюджет) 

  

Завершити спорудження розвідувально-експлуатаційної 

свердловини для забезпечення водою жителів гуртожитку та ДНЗ 

«Росинка» в с. Рай 

Завершено спорудження розвідувально-експлуатаційної 

свердловини та прокладено водопровідну мережу. 

Забезпечено безперебійним 

водопостачанням більше 150 

жителів  

 

Здійснити заміну водопроводу до резервуара чистої води (РЧВ) на 

водозаборі по вул. Шевченка. 

  Відсутність 

фінансування 



Продовження реконструкції, будівництва та капітального ремонту 

автомобільних доріг місцевого значення, реконструкції тротуарів 

Проведено ямковий ремонт вулиць з застосуванням фрези для 

обробки ямок та з влаштуванням асфальтобетонної суміші по 

вулицях Привокзальна, Лесі Українки, Руська, Лепких частково, 

Вірменська, Чайківського частково в процесі до завершення, 

Гімназійна ½ вулиці в процесі до завершення.  

Проведено реконструкцію тротуарів по вул. Тернопільська, 

Чорновола, Академічна. 

Покращено організацію 

дорожнього руху та  умови 

пересування пішоходів. 

Реконструйовано 280 м2 

тротуарів 

 

Здійснити термо-модернізацію ДНЗ «Золотий ключик»   Відсутність 

фінансування 

Сприяння розвитку матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств, забезпечення їх кваліфікованими інженерно-

технічними та робітничими кадрами. 

Закуплено екскаватор навантажувач на суму 1064000,0 грн. 

переможець -ТОВ «ДЖЕНКО-Ю» 16.02.2017 р. Автовишка на 

суму 600000,00 грн. «ДЖЕНКО-Ю» 16.06.2017 року. 

 

Покращено якість надання 

послуг. 

Придбано установку для 

промивання каналізаційних 

мереж КО-502 Б-1 

 

Реконструкція Скверу ім. «Устима Голоднюка» У Сквері висаджено зелені насадження самшиту для живоплоту, 

групові насадження кущів барбарису Тунберга, спіреї, дейції, 

туї західної та декоративні кулевидні клени. 

Проведено монтаж 2-х камер зовнішнього спостереження. 

Встановлено 8 ліхтарів та  4 лавки. 

Підвищено рівень благоустрою 

міста; 

на озеленення Скверу 

витрачено 34855 грн. 

 

 

Проведення благоустрою та реконструкції міського парку, скверів і 

дитячих майданчиків 

Проведено  озеленення міського парку (насадження переносних 

квітників, клумб). 

Ремонт дитячих майданчиків по вул. : Шевченка, С.Стрільців, 

40,  Лепких, Львівська та в парку Синявських (встановлення 

гойдалок, виготовлення та ремонт лавок, фарбування).  

 

Покращився експлуатаційний 

стан 5 дитячих майданчиків 

 

Сприяти житловому будівництву за рахунок усіх джерел 

фінансування для забезпечення житлом відповідно до 

законодавства окремих категорій громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов - реалізація програми забезпечення 

житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку; 

Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, 

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів 

та членів їх сімей; Державної програми забезпечення молоді 

житлом 

У 2017 році для учасників АТО видавались земельні ділянки під 

садівництво. 

Підтримка ведення садівництва 

та  житлового будівництва. 

 

Сприяння створенню умов для будівництва доступного житла, для 

громадян з середнім рівнем доходу 

  Звернень не 

надходило 

Сприяння реалізації проектів житлової забудови індивідуальними 

забудовниками 

Розробляється  проект землеустрою щодо посвідчення права 

оренди шляхом аукціону земельної ділянки для будівництва 

багатоквартирного  

житлового будинку по вул. Депутатська. 

Видано 14 будівельних 

паспортів індивідуальному 

забудовнику 

 

Ініціювати продовження будівництва об’їзної дороги Стрий-

Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на ділянці в м. Бережани 

В липні 2017 року відбулася робоча  нарада з обстеження 

ділянки дороги М-12 з розділенням ремонтних робіт на 3 етапи 

  



в межах міста. 

Ініційовано проектування ІІ черги дороги 

Реалізація заходів щодо поширення інформації про інвестиційні 

можливості міста та підприємств 

Взято участь 24-26 травня в міжнародному інвестиційному 

форумі «Тернопільщина Інвест» 2017 

Сприяння поліпшенню 

інвестиційного та бізнес-

клімату міста 

 

Сприяння просуванню продукції місцевих товаровиробників на 

зовнішній ринок 

Подано інформацію про промислові підприємства, які 

здійснюють діяльність на території м. Бережани до бізнес-

каталогу Тернопільщини. 

Підтримка місцевого 

товаровиробника. 

 

Розробка та постійне оновлення промоційних матеріалів про місто До святкування  молодіжного фестивалю «ФЕРЕНЦ-ФЕСТ» 

було виготовлено 1000 буклетів на українській та угорській 

мовах на суму 12450 грн. 

Розроблено 50 каталогів  інвестиційних пропозицій  на 

українській та англійській мовах та роздано під час участі у 

Міжнародному інвестиційному форумі у м. Тернопіль. 

Сприяння інвестиційній та 

туристичній привабливості 

міста 

 

Поглиблення зв'язків з порідненими закордонними містами у 

галузях, обумовлених в укладених угодах 

Делегація працівників міської ради здійснила робочу поїздку до 

США з метою обміну досвіду у галузі освіти. 

  

6. Зовнішньоекономічна діяльність 

Поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій та 

збільшення обсягів експорту, що покращить 

зовнішньоторговельний баланс міста і створить умови для 

виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції як для 

зовнішнього так і внутрішнього ринку 

Загальний обсяг прямих інвестицій з початку інвестування 

станом на 1 жовтня 2017 року склав 970,8 тис. дол. США, та в 

розрахунку на 1 особу становить 50,3 дол. США. 

Інвестиції надходили з США, Кіпру, Швейцарії, Іспанії, Литви, 

Греції. 

Сприяння поліпшенню 

інвестиційного та бізнес-

клімату міста 

 

Формування переліку пропозицій підприємств-експортерів міста 

щодо можливих поставок товарів на зовнішні ринки у 2017 році 

У грудні 2017 року ТзОВ «Успіх» експортовано товарів на суму 

439,0 тис грн.  

  

Сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності міста у 

здійсненні торгівлі з міжнародним бізнес-середовищем шляхом 

розповсюдження двосторонніх ініціатив до налагодження 

(розширення) співпраці та поширення корисної інформації у сфері 

ЗЕД (про міжнародні виставково-ярмаркові заходи, умови 

провадження торгівлі з окремими країнами світу, тендери в 

іноземних державах тощо) 

ТзОВ «Санза-Топ» здійснює  зовнішньоекономічну діяльність з 

підприємствами Польщі та Іспанії. 

  

Організація семінарів, конференцій, навчань з метою сприяння 

регіональному бізнесові у формуванні власних ефективних 

експортних стратегій, зокрема, на європейському напрямку; 

проведення інших публічних заходів за участю іноземних ділових 

кіл (бізнес-зустрічей, коопераційних бірж, торговельних місій тощо) 

з метою сприяння виходу на нові зовнішні товарні ринки та 

розширення географії налагоджених поставок товарів за кордон, 

пошуку цільових споживачів 

Обласною державною адміністрацією у 2017 році проведено 

бізнес-зустрічі з представниками ЄБРР. Суб’єкти 

підприємницької діяльності міста взяли участь у вищезгаданому 

заході з метою  сприяння виходу на нові зовнішні товарні ринки 

та розширення географії налагоджених поставок товарів за 

кордон, пошуку цільових споживачів. 

21 листопада 2017р прийняли участь в семінарі «Fit for partner 

ship with Germany» 

  



Інформаційне забезпечення управління міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу обласної державної адміністрації, 

даними в розрізі м. Бережани щодо здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності з метою сприяння процедурі 

просування експорту 

Щомісячно подаються показники роботи промислових 

підприємств міста де вказується обсяг експорту. 

  

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги 

Активізація співпраці з державами - членами ЄС щодо обміну 

інформацією про методи планування і реалізації державної політики 

регіонального розвитку в контексті Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

14 вересня 2017 року з метою налагодження партнерських 

відносин делегація з Ниського повіту Опольського воєводства 

(Республіка Польща) відвідала м. Бережани.  Важливим етапом 

на шляху до плідної міжнародної співпраці між містами 

Бережани та Глухолази стало укладення договору у галузі 

освіти.  
Відповідно до плану заходів щодо налагодження та поглиблення 

міжрегіонального співробітництва заплановано запрошення 

делегації з міста-побратима Ключборг, Польща для прийняття 

участі у святкуванні Дня міста.  

  

Налагодження та підтримка каналів зв’язку з іноземними 

інвесторами шляхом організації зустрічей з ними в обласній, 

адміністрації, Бережанській міській раді, постійної та ефективної 

взаємодії у процесі супроводження інвесторів, які розглядають 

можливість інвестування або уже інвестували в реалізацію проектів 

в місті 

Протягом  2017 року проводилися зустрічі з потенційними 

інвесторами щодо реалізації таких проектних ідей: створення 

швейного підприємства та підприємства по виробництву 

мінеральних вод. 

  

Формування інформаційних матеріалів, презентацій, орієнтованих на 

іноземних інвесторів, з урахуванням конкурентних переваг та 

пріоритетних галузей окремо взятої адміністративно-територіальної 

одиниці області для інвестування та зазначенням прикладів 

здійснених успішних іноземних інвестицій 

Пріоритетні інвестиційні проекти які потребують реалізації 

розміщено в каталозі Інвестиційних пропозицій м. Бережани 

  

Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного 

інвестиційного іміджу області, сталого сприйняття реальними та 

потенційними іноземними інвесторами можливостей успішного 

інвестування в економіку області шляхом поширення інформації про 

інвестиційні можливості, переваги та приклади здійснених успішних 

іноземних інвестицій в область  

Сектором економіки міської ради проведено свот аналіз 

пріоритетних сфер інвестування. Даний матеріал розміщено на 

сайті міської ради. 

  

Інформаційне забезпечення управління міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу обласної державної адміністрації  

щодо залучення прямих іноземних інвестицій та державної 

реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями з метою сприяння 

іноземній інвестиційній діяльності в області 

Протягом 2017 року не зареєстровано  підприємства з 

іноземними інвестиціями 

  

8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 

Активізувати роботу щодо утворення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед 

населення багатоквартирних будинків  щодо утворення 

об’єднань співвласників 

Протягом 2017 року 

зареєстровано 3  об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

 



Забезпечити стабільність тарифів на житлово-комунальні послуги 

шляхом зменшення собівартості послуг за рахунок модернізації та 

технічного переоснащення 

 За звітний період не проведено 

модернізацію та технічне 

переоснащення 

 

Активізувати претензійно-позовну роботу комунальних підприємств 

з боржниками за надані житлово-комунальні послуги 

МКП «Господар» подано 62 претензії по сплаті заборгованості 

за обслуговування житлових будинків. 

  

Впровадження першочергових, мало витратних заходів з 

енергозбереження, зокрема, модернізація або заміна наявного 

енергоємного обладнання, заміна чи утеплення вхідних дверей, вікон 

у бюджетній сфері, ремонт чи заміна системи опалення, теплових 

мереж, ремонт чи влаштування шатрових покрівель, контроль за 

технічним станом приладів обліку (тепла, води, світла, газу) в 

закладах бюджетної сфери 

Проведено заміну вікон і дверей на енергозберігаючі в 

навчальних закладах міста на суму 1 051,00 тис. грн. (міський 

бюджет) 

 

 

 

 

 

Замінено лампочки на енергозберігаючі на суму 25,138 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

Проводиться капітальний ремонт по впровадженню 

енергозберігаючих технологій із заміною віконних та дверних 

блоків Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

 

Проведено заміну вікон і дверей на енергозберігаючі , а також 

замінено систему опалення в  адмінбудинку міської ради 

Замінено  вікон і дверей на 

енергозберігаючі (308 

конструкцій) в Бережанській 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, №3, ДНЗ 

«Золотий ключик», 

Лісниківській ЗОШ І ст., 

Раївській ЗОШ І ст., ЦДЮТ 

 

Замінено  лампочки на 

енергозберігаючі (1030 шт.) в 

Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 

№2, №3, школі-гімназії, ДНЗ 

«Золотий ключик», «Росинка», 

«Ромашка», «Сонечко» 

 

Буде встановлено 113 віконних 

і 30 дверних блоків 

 

 

Проведено заміну вікон 

загальною площею 118,35 м2 та 

дверей загальною площею 3,12 

м2 

 

Завершення  виготовлення схеми оптимізації водопровідної мережі 

м. Бережани. 

  Не завершено у 

зв’язку з 

відсутністю 

фінансування 

Придбання  автомобіля «Газель» вантажо-пасажир для  аварійних 

виїздів                                               

Протягом 2017 року не закуплено автомобіля «Газель» вантажо-

пасажир для  аварійних виїздів                                          

 Відсутність 

фінансування 

Проведення капітального ремонту об’єктів шляхово-мостового 

господарства згідно титульних списків 

  Відсутність 

фінансування 

Проведення капітального ремонту тротуарів міста Проведено поточний ремонт тротуарів по вул. Тернопільська 

200 МП. 

Покращено умови пересування 

пішоходів. 

 

Модернізація системи водопостачання міста  Запроваджено 2 частотних 

перетворювачі 

 

Проведення капітального ремонту та модернізації мереж вуличного 

освітлення 

МКП «Господар» проведено такі види робіт: реконструкція 

ліхтарів, часткова заміна повітряних ліній по вул. Джерельна, 

Січові Стрільці, Тернопільська, Костельна. 

Поліпшено якість освітлення 

вулиць; 

приведено у нормативний  стан 

 

 



та підвищено надійність  мереж 

вуличного освітлення; 

Влаштовано 0,8 кв.м. нових 

мереж 

Забезпечення ефективного управління житловим фондом міста, 

сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, їх асоціацій та органів самоорганізації населення - 

будинкових комітетів 

Бережанською міською радою ведеться робота щодо  створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, їх 

асоціацій та органів самоорганізації населення - будинкових 

комітетів. 

Протягом  2017 року 

зареєстровано 3  об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

 

Проведення капітального ремонту покрівель, фасадів та 

виступаючих конструкцій житлових будинків міста 

Ремонт фасаду житлового будинку на пл..Ринок,11   

Влаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях 

житлових будинків 

Комунальні підприємства разом з ОСББ облаштували дитячі 

майданчики на прибудинкових територіях житлових будинків 

по вул. Корольова та вул. Січові Стрільці. 

Підвищено рівень благоустрою 

міста. 

 

Здійснення заходів щодо забезпечення належного утримання фасадів 

будівель та впорядкування прилеглих територій (за рахунок власних 

коштів підприємств) 

З суб’єктами підприємницької діяльності міста проводиться 

роз’яснювальна робота щодо благоустрою їхніх прилеглих 

територій та  належного утримання фасадів будівель. 

Підвищення рівня благоустрою 

міста. 

 

Обладнання контейнерних майданчиків на території Бережанської 

міської ради 

ТзОВ «Еко Інвест» облаштовано контейнерні майданчики на 

території міста 

Сприяння підвищенню рівня 

екологічної культури 

мешканців міста. 

 

Забезпечення стабільної робити житлово - комунальних підприємств 

в осінньо – зимовий період 

БМКП «Господар» та БМКП «Добробут» забезпечені 

матеріалами ПММ до стабільної роботи в осінньо-зимовий 

період. 

  

Забезпечення населення міста якісною питною водою для 

збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення 

рівня життя населення 

Рішенням сесії № 364 від 22 вересня 2016 року затверджено 

Програму протипаводкового захисту і покращення технічного 

стану відкритих джерел та водотоків, інших об’єктів водного 

фонду та підвищення ефективності їх використання на території 

Бережанської міської ради на 2016-2020 роки. 

Проведено розчистку джерела в 

с. Рай. На виконання робіт 

витрачено 37,5 тис. грн. 

 

 

Забезпечення умов для продовження реформування житлово-

комунального господарства з метою підвищення ефективності та 

надійності функціонування житлово-комунальних систем 

життєзабезпечення населення міста, підвищення якості житлово-

комунальних послуг та поліпшення фінансового стану підприємств 

галузі 

Житлово-комунальні послуги на території міста Бережани 

надаються такими підприємствами: ТзОВ «Еко Інвест» (вивіз 

ТПВ), МКП «Господар» (утримання будинків), МКП 

«Добробут» (водопостачання та водовідведення) та іншими. 

Вищевказаними підприємствами надаються якісні  житлово-

комунальні послуги 

  

Завершити виготовлення проектно-технічної документації 

будівництва міських очисних споруд потужністю 3000 куб.м/добу в 

місті Бережани 

Не завершено по причині не передачі КНС від УКС ОДА 

Бережанській міській раді 

  

9.Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг 

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо 

можливостей започаткування власної справи, сприяння організації та 

проведення підприємницької діяльності. Забезпечити здійснення 

професійного навчання безробітних для зайняття підприємницькою 

діяльністю. Сприяти безробітним у започаткуванні підприємницької 

діяльності 

За  2017 р  проведено 19 інформаційних  семінарів на тему «Як 

розпочати свій бізнес» залучено  312  безробітних ,  «Від бізнес 

ідеї- до власної справи»-3 семінари залучено 40 безробітних. 

 Професійне  навчання безробітних для зайняття підприємницькою 

діяльністю у звітному періоді не здійснювалося. 

 

Сприяння щодо можливості  

започаткування власної справи 

 



Впорядкування роботи стихійних ринків, запровадження обліку та 

звітності для учасників торгівлі на ринках. 

Бережанським РАЙСТ надано торгові точки для торгівлі с/г 

продукції, також ПП проводиться облаштування торгових місць 

з метою ліквідації стихійної торгівлі 

Сприяння щодо покращення 

якості і безпеки продуктів. 

 

Створення міського центру надання адміністративних послуг. На підставі рішення Бережанської міської ради від 23.12.2016 

року № 435 було створено  відділ «Центр надання 

адміністративних послуг», який почав діяти 01.03.2017 року 

Кількість послуг, що надає 

даний центр - 146 

 

Запровадження надання системи електронних послуг в міській раді. На даний час не запроваджено систему електронних послуг в 

міській раді. 

  

Проводити «круглі» столи, налагодження двохстороннього діалогу  

керівництва та відповідальних працівників міської ради із 

представниками малого і середнього бізнесу для вирішення питань, 

що виникають в ході ведення підприємницької діяльності 

Протягом 2017 року проведено 2 засідання координаційної ради 

з питань розвитку підприємництва та вимог дотримання 

чинного законодавства у сфері торгівлі. 

  

10.Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність 

Підвищення ефективності роботи прибуткових підприємств та 

вжити додаткових заходів щодо покращення фінансового стану 

збиткових підприємств через стабілізацію їх виробничої діяльності  

У 3 кварталі 2017 року збитково працювали такі підприємства: 

ПП Флюк 

Сума збитку – 460,4 тис. грн.; 

МКП «Добробут» - 127,4 тис грн. збитку; 

2-й РЗЗЗ – 533 тис. грн., сума збитку. 

З керівниками проведено роз’яснювальну роботу щодо 

покращення фінансового стану. 

  

Забезпечити надходження  коштів до бюджетів усіх рівнів, 

Пенсійного фонду України 

Фінансове управління Бережанської міської ради щоденно 

проводить моніторинг надходжень до міського бюджету. 

Здійснює аналіз дохідної частини міського бюджету та надає 

пропозиції щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів 

для суб’єктів господарської діяльності. 

  

Забезпечити прозорість процедур державних закупівель та 

досягнення оптимального і раціонального використання державних 

коштів 

Рекомендовано структурним підрозділам міської ради та 

суб’єктам підприємництва проводити державні закупівлі через 

електронну систему «PROZORRO» 

  

Висвітлювати інформацію щодо функціонування системи 

електронних державних закупівель на офіційному веб-сайті 

районної державної адміністрації 

Усі підрозділи міської ради зареєстровані на сайті державних 

закупівель  PROZORRO 

  

Проводити роботу із підприємствами, які не дотримуються 

мінімальної заробітної плати 

Станом на 01 січня 2018 року проведено 13 засідань районної 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат, на яких  заслухано: 8 рази 

підприємства-боржники з виплати заробітної плати 

На засіданнях  було заслухано: 

8 разів підприємства-боржники 

з виплати заробітної плати.  

 

 

Залучати до сплати податків та зборів новостворені підприємства та 

філії 

Підприємства які здійснюють свою діяльність на території міста 

дотримуються вимог Податкового кодексу та чинного 

законодавства України 

  

11. Населення, заробітна плата та ринок праці 

Забезпечити покращення ситуації у сфері оплати праці, у тому числі 

шляхом підвищення рівня легалізації зайнятості та заробітної плати 

Розмір середньомісячної  заробітної плати, за  статистичними 

даними, за  ІIІ квартал  2017 року, становить по місту 5992 грн. у 

Поліпшено становище у сфері 

оплати праці. 

 



працюючих  3771 штатних  працівників, це 106,1%  до  середнього  рівня   по  

області. 

Забезпечити постійне здійснення контролю щодо збереження 

існуючих та створення нових робочих місць 

Станом на 01 січня 2018 р. створено по району та місту 940 

нових робочих місця, що становить 145,0% до завдання на 2017 

рік (650). 

  

Здійснювати  контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, 

розмір якої не повинен бути нижче встановленого державного 

мінімального розміру оплати праці 

Управлінням соціального захисту населення здійснюється 

постійний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, 

розмір якої не повинен бути нижче встановленого державного 

мінімального розміру оплати праці.  

Станом  на  01  грудня  2017 

року  заборгованість з виплати 

заробітної плати у економічно-

активних підприємствах району 

зафіксована у КЗ «Бережанська 

центральна районна 

комунальна лікарня» -   

803,1тис.грн. 

Заборговані

сть з 

виплати 

заробітної 

плати 

виплачена 

повністю. 

 

Здійснювати заходи щодо запобігання настанню безробіття: 

- контроль за поданням підприємствами, організаціями та 

установами інформації про вакантні посади та вільні робочі місця; 

- сприяння розвитку підприємництва 

Протягом    2017 р до служби зайнятості надійшло  1128  

вакансій з них укомплектовано  966 

 

    

 

Виплата одноразової допомоги 

по безробіттю для зайняття 

безробітними  

підприємницькою діяльністю –

2 безробітним. 

 

Сприяти працевлаштуванню населення, у тому числі залучення 

громадян до тимчасової зайнятості, зокрема організації громадських 

та інших робіт тимчасового характеру. 

           За звітний період   за сприянням служби зайнятості 

працевлаштовано 973 незайнятих громадян , з них безробітних  

487 в т.ч.  

У тимчасових роботах  взяли участь 235 безробітних  на 

громадських роботах   взяло участь 20 безробітних . 

  

Забезпечити підготовку та перепідготовку кадрів за замовленням 

роботодавців. 

За  2017 р  за сприянням Бережанського районного центру 

зайнятості  

 - проходило професійне навчання173 безробітних;  

За індивідуальними планами та програмами навчався 3 

безробітних. 

Підвищувало кваліфікацію: 

шляхом стажування 127 осіб. 

За груповою формою навчання на правлено 63 безробітного 

  

Сприяти розширенню сфери застосування праці у сільській 

місцевості шляхом: 

- сприяння розвитку підприємництва; 

- розвитку зеленого туризму. 

Районним центром зайнятості  за  2017 р працевлаштовано 973 

незайнятих  громадян з них  487  безробітних ,1212з сільської 

місцевості ,. шляхом   виплати одноразової допомоги по 

безробіттю для зайняття безробітними  підприємницькою 

діяльністю –2 безробітнитм 

  

12. Соціальний захист населення 

Забезпечення гарантованого соціального захисту, в  тому числі 

тимчасово розселених громадян вимушених переселенців та 

учасників АТО. 

Управлінням забезпечується гарантований соціальний захист 

тимчасово розселених громадян- вимушених переселенців та 

учасників АТО.  

Взято на облік 28 внутрішньо-

переміщених осіб, 

зареєстровано 183 учасників 

АТО, з них 1 інвалід  та 1 член з 

сімей загиблих ветеранів війни 

(учасників АТО). 

 



Забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів та 

інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями 

на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, 

природного газу, електроенергії, на придбання твердого палива та 

скрапленого газу. 

В Бережанському районі та місті є 14109 сімей, з них 8182 

отримують субсидії, що становить 58,0% домогосподарств 

району, з них 4243 сімей користуються житловими субсидіями у 

місті. 

Поліпшення матеріального 

становища даних сімей. 

 

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. 

Сприяння влаштуванню дітей сиріт та дітей позбавлених  

батьківського піклування в сім'ї. 

Дитина Данчик Андрій 

влаштована у прийомну сім’ю 

 

Удосконалення роботи з підготовки потенційних опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та 

відповідних соціальних працівників. 

В Тернопільську ОДА  направлено листа про потребу придбання 

будинку для створення ДБСТ 

Сприяння щодо  

влаштування дітей до сімейних 

форм виховання. 

 

Підвищення ефективності 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. 

Проводиться обстеження житлово-побутових умов  дітей у 

складних життєвих обставинах (СЖО) 

Покращились умови 

проживання дітей у 2 сім’ях  

СЖО, виявлено  2 нові сім’ї 

СЖО 

 

Інформаційна підтримка 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 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 

На сайті міської ради розміщено матеріали спрямовані на 

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 

Сприяння підвищенню 

мотивації до занять фізичною 

культурою та спортом, 

популяризація здорового 

способу життя. 

 

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, розміщення 

реклами такої продукції 

На сайті розміщено рішення виконкому «Про обмеження 

перебування  дітей у громадських місцях та на вулицях в 

вечірній час». 

Систематично проводяться рейди щодо  перевірки його 

виконання.  

Обмежено перебування дітей  

без супроводу дорослих у 

нічний час. 

 

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” 

Спільно з відділом поліції проведено державно-громадські 

операції та рейди: “Підліток. Зима Канікули”, “Діти вулиці. 

Вокзал”, “Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, 

Виявлено: 

- 4 дитини, що не відвідували  

навчальні заклади, 

- 1 дитину, що вживала спиртні 

напої,  

-1 дорослого що залучав 

неповнолітнього до вживання 

спиртного.  

 



- складено 21 адмінпротоколів, 

- попереджено 17 батьків 

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 кращу організацію правового навчання і виховання, а 

також провести заходи до свята Великодня, Дня матері, свята 

Миколая із залученням до них дітей-переселенців, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, дітей, які переселилися із зони 

проведення АТО, дітей, батьки яких є учасниками АТО, які 

проживають в місті та охоплені різними формами виховання. 

Проведено Благодійний Різдвяний ярмарок, акцію  до Різдвяних 

свят  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, дітей,  дітей, батьки яких є учасниками АТО, акцію 

«Великодній кошик для дитини», день святого Миколая  

Участь у акціях взяло понад 460 

дітей. 

 

30 дітей побувало на 

святкуваннях у м. Тернопіль 

(Театр актора і ляльки, ТРЦ 

«Подоляни», кінотеатр) 

 

Заходи до міської акції та участь в обласній акції «Діти мають 

права» до Міжнародного дня захисту дітей 

Забезпечено участь дітей сиріт та дітей у СЖО в м. Тернопіль  у 

святкуванні дня захисту дітей 

14 дітей побувало на 

святкуванні в ТРЦ «Подоляни» 

 

Співпраця 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 

Спільно з БФ «Карітас» проведено роздачу гуманітарної 

допомоги  сім’ям у СЖО.  

Спільно з церквою  

Євангельських християн - баптистів проведено захід з 

врученням подарунків до Різдвяних свят дітям учасників АТО, 

дітям-інвалідам. 

Спільно з молодіжною організацією «Кайрос» проведено 

розважальний захід для учнів старших класів з профілактики 

шкідливих звичок. 

Допомогу отримали 16 сімей 

 

 

 

Участь у акції взяло 170 дітей. 

 

 

 

Взяло участь 150 учнів шкіл. 

 

 

 

Координація роботи 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 

Проведено ряд бесід  та консультацій у школах. Сприяння захисту прав  свобод 

і законних інтересів дітей. 

 

забезпечення 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 

Проведено перевірку стану навчально виховної роботи у школах Перевірку пройшли 3 школи.  

Забезпечення щорічного направлення працівників на семінари 

(навчання, курси)  підвищення кваліфікації  працівників. 

Працівники служби у справах дітей взяли участь у 4 семінарах  

та тренінгах 

Отримано 2 сертифікати про 

підвищення кваліфікації. 

 

Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, плакатів, 

буклетів тощо з питань профілактики правопорушень серед дітей та 

Під час святкування Дня зими, Дня молоді було встановлено 

агітаційні  шити з питань захисту прав дітей. 

З матеріалами мали змогу 

ознайомитися понад 2 тисячі 

 



молоді, захисту прав дітей осіб. 

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 приміщення) 

Виділено кошти на придання ліцензійного програмного 

забезпечення. Подано заявку в Київ 

сприяння усиновленню, 

влаштуванню дітей-сиріт в сім’ї 

 

Проведення засідань координаційної ради з питань сім’ї, гендерної 

рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії людьми 

Потерпілих від торгівлі людьми не виявлено.   

Проведення циклу заходів для підвищення  професійного рівня 

спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування 

державної Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи в сфері, протидії торгівлі людьми, та надання 

допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми 

Головний спеціаліст взяла участь у серії семінарів з даного 

питання 

Отримано сертифікат.  

Створення та ведення бази даних осіб, що постраждали від торгівлі 

людьми в м. Бережани, селах Лісники, Рай. 

В м. Бережани, селах Лісники, Рай не зареєстровано людей, що 

постраждали від торгівлі 

 . 

забезпечення роботи мережі телефонів довіри, «гарячих ліній» для 

реагування на факти торгівлі людьми та інформування населення 

щодо профілактики даного явища 

На сайті розміщено інформаційні матеріали з питань протидії 

торгівлі, підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та телефони куди 

можна звернутися. 

Попередження,  викорінення 

передумов та виявлення фактів 

торгівлі людьми.  Створення і 

підтримка «гарячих ліній». 

 

Виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з 

питань протидії торгівлі, підвищення рівня обізнаності населення 

щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми 

В рамках проведення Всесвітньої акції «16 днів проти 

насильства» проведено зустрічі у школах міста, поширено агіт 

матеріали,  де 

  

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для населення, в 

тому числі управління охорони внутрішньо переміщених 

спрямованих на протидію торгівлі людьми та попередження 

нелегальної міграції 

Проведено семінар у Центрі зайнятості   

Проведення у навчальних закладах  лекцій, тренінгів, бесід, тижнів 

правових знань, оглядів-конкурсів на кращу організацію право-

освітньої та право-виховної роботи 

В період з 12 по 16 грудня 2017року в навчальних закладах 

міста Бережани проходив Всеукраїнський тиждень права, що 

включав проведення заходів на правову тематику (уроки, 

вікторини, бесіди, конкурси, тренінги, конференції, виставки) 

  

Проведення роботи, направленої на виявлення фактів наміру та 

продажу дітей, невідкладне реагування на отриману інформацію, 

організація документування протиправної діяльності причетних осіб 

з метою притягнення до відповідальності 

  Намірів 

продажу 

дітей не 

виявлено 

Забезпечення виявлення осіб, здійснення соціального супроводу, 

надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі 

серед внутрішньо переміщених осіб та представників національних 

меншин 

Постраждалих від торгівлі людьми в м. Бережани, селах 

Лісники, Рай осіб не виявлено 

  



Забезпечення безоплатного отримання психологічної, медичної, 

правової, соціальної допомоги, а також допомоги у 

працевлаштуванні, перекваліфікації та підвищенні кваліфікації 

особам, яким встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі 

людьми 

Постраждалих від торгівлі людьми в м. Бережани, селах 

Лісники, Рай осіб не виявлено 

  

Проведення профілактичної, соціально-педагогічної, психологічної 

роботи з дітьми, які постраждали від торгівлі людьми 

Постраждалих від торгівлі людьми в м. Бережани, селах 

Лісники, Рай осіб не виявлено 

  

Надання соціальних послуг та матеріальної допомоги особам, що 

отримали статус особи, що постраждала від торгівлі людьми 

Постраждалих від торгівлі людьми в м. Бережани, селах 

Лісники, Рай осіб не виявлено 

  

Організація безкоштовного, за потребою, консультування, 

обстеження та лікування; надання рекомендацій за наявності 

медичних показів санаторно- курортного лікування особам, що 

постраждали від торгівлі людьми 

Постраждалих від торгівлі людьми в м. Бережани, селах 

Лісники, Рай осіб не виявлено 

  

Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги. 

Проводиться соціальний  супровід сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

На соціальному супроводі 

знаходяться 6 сім’ї 

 

Проведення соціальних інспектувань та надання сім’ям, дітям, 

молоді різних кризових категорій соціально-

педагогічної,психологічної, соціально - економічної, психологічної, 

соціально-медичної, юридичної допомоги. 

Проведено оцінку потреб  у сім’ях в СЖО 4 сім’ї взято на соціальний 

супровід 

 

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді 

(проведення тренінгових занять, круглих столів, груп 

взаємопідтримки) 

Проведена соціальна робота  з сім’ями  СЖО   

Проводити культурологічні, благодійні та соціальні акції з питань 

сім’ї та дітей, популяризації здорового способу життя, утвердження 

пріоритетності сімейних цінностей, народних сімейних обрядів, 

звичаїв, традицій 

Спільно з молодіжною організацією «Кайрос» проведено 

розважальний захід для учнів старших класів з профілактики 

шкідливих звичок. 

Взяло участь 150 учнів шкіл  

Пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 

Здійснюється соціальний супровід  прийомних сімей 3 прийомні сім’ї  взято на 

соціальний супровід. 

 

Проведення рекламно-інформаційних кампаній з метою 

популяризації сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Розміщено  матеріали на сайті міської ради.   

Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для підвищення 

кваліфікації прийомних сімей, обміном досвідом, функціонування 

груп взаємної допомоги прийомних батьків 

Проведено зустріч з прийомними батьками, опікунами   

Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання 

відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних 

жінок та жінок з новонародженими дітьми. 

До дня Матері вручено подарунок від міської ради жінці, яка 

народила у цей день.  

 Спроб 

відмови 

від 

новонарод

жених не 

було. 



Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушень та соціально небезпечних хвороб у дитячому та 

молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, 

формування навичок здорового способу життя, 

Проведено бесіди з учнями шкіл щодо профілактики ВІЛ-СНІД, 

туберкульозу. 

Взяло участь 50 учнів.  

Здійснення соціального супроводу та профілактичної роботи серед 

неповнолітніх та молоді, що звільнились з місць позбавлення волі та 

осіб, засуджених до мір покарання не пов’язаних з позбавленням 

волі. 

Згідно інформації поданої Бережанським районним сектором 

пробації проводиться робота з особами молодіжного віку, 

засуджених до мір покарання не пов’язаних з позбавленням волі 

Профілактика  

правопорушень та злочинності  

серед неповнолітніх. 

 

Здійснення соціальної реабілітації та адаптації неповнолітніх та 

молоді, які повернулись з місць позбавлення волі 

Неповнолітніх та молоді, що звільнились з місць позбавлення 

волі у цьому кварталі не було. 

  

Надання соціальних послуг дітям та молоді з функціональними 

обмеженнями, організація та проведення акцій, міського та участь в 

обласному фестивалів «Повір у себе» для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями 

Надано консультації    

Підготовка та виготовлення рекламно - інформаційних матеріалів 

інформаційного та профілактичного спрямування 

Розміщено  матеріали на сайті міської ради.   

13. Охорона здоров’я 

14.Освіта і наука 

Забезпечення для населення міста державних гарантій доступності 

та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від 

місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної 

загальної середньої освіти в межах державних стандартів  

Виконано   

Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста Для покращення матеріально-технічної бази навчальних 

закладів використано 2671,3 тис. грн 

Проведено поточні ремонти, 

замінено вікна, двері і 

лампочки на енергозберігаючі, 

придбано меблі, комп’ютерну 

техніку та інше 

 

Забезпечення якісного контролю за системою енергозбереження 

паливних ресурсів, їх економія. 

Закладам освіти розроблено ліміти використання енергоносіїв та 

доведено до відома керівників  

  

Забезпечення морального та матеріального стимулювання і 

підтримки учнівської молоді та працівників галузі освіти 

Для забезпечення морального матеріального стимулювання і 

підтримки учнівської молоді та працівників галузі освіти 

використано 49,6 тис. грн. 

Підтримка обдарованої  

учнівської молоді, 

сприяння їхній самореалізації в 

сучасному суспільстві. 

 

15. Культура 

Заходи  з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 21 лютого в актовому залі школи мистецтв проведено віче-

реквієм ««Небесна Сотня клином журавлиним … над милою 

Вкраїною кружля …» 

 

Сприяння формуванню 

історичної пам'яті; виховання 

почуття патріотизму та  

формування активної 

громадянської позиції. 

 

Історико-краєзнавча конференція, присвячена 170-річчю з дня 

народження священика, видавця Лева Джулинського 

23 березня в літературній світлиці музею книги у рамках 

відзначення Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги 

відбулась історико-краєзнавча конференція «Роль о. Лева 

Сприяння формуванню 

історичної та культурної пам'яті 

молоді. 

 



Джулинського в громадсько-культурному житті Бережанщини», 

присвячена 170-річчю від дня народження священика, видавця, 

учня бережанської гімназії Лева Джулинського. 

Урочисті  з нагоди   203-річниці від дня народження    Т.Г. 

Шевченка  

9 березня на центральній площі м. Бережани відбулося 

пошанування Т.Г.Шевченка під гаслом «Слава Шевченка – 

слава України», в рамках якого проведено нагородження 

переможців міського конкурсу читців «Наша дума, наша пісня 

не вмре, не загине»  

Сприяння формуванню 

історичної та культурної пам'яті 

молоді. 

 

Віче-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії  26 квітня 2017 року біля пам’ятника Героям Чорнобиля 

відбувся мітинг-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії «Зона 

лиха в серцях і пам’яті народній». 

Сприяння у вихованні 

патріотичної свідомість, 

вшанування пам’яті Героїв 

Чорнобиля. 

 

Урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення 8 травня 2016 року представники міської та районної влади, 

духовенство різних конфесій, військовослужбовці військових 

частин, воїни АТО та численна міська громада взяли участь 

заходах з нагоди відзначення  Дня пам’яті та примирення і 72-ї 

річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

Учасники заходу пройшли скорботною ходою з 

центральної площі міста  до міського кладовища, де  біля 

пам’ятників воїнів радянської армії, борців за волю України та 

могили Героя України, учасника АТО Олександра Філя 

відбулося віче-реквієм під гаслом «Пам’ятаємо. Перемагаємо». 

Присутні молитвою вшанували пам’ять усіх загиблих в роки 

Другої світової війни і новітніх Героїв України – всіх, хто поліг 

у зоні проведення АТО. 

Виховання патріотичної 

свідомості 

 

Всеукраїнські Чайковські читання, присвячені 160-річчю з дня 

народження письменника, юриста А.Чайковського та 130-річчю з 

дня народження вченого математика М.Чайковського 

4 травня у конференц-залі БАТІ відбулися IX Всеукраїнські 

Чайковські читання, присвячені 160-річчю з дня народження 

письменника, юриста А.Чайковського та 130-річчю з дня 

народження вченого математика М.Чайковського.  

  

Європейська Ніч в музеї 19 травня відбулася Європейська ніч в музеї книги 2017. В 

рамках заходу проведено: літературні читання за участю 

творчого об’єднання «Римовані Бережани»; зустріч-тренінг з 

ведучим, актором, журналістом Тарасом Будзиганом «Від мрії 

до професії»; презентація слайд-фільму «Андрій Чайковський: 

портрет на тлі Бережан», присвяченого 160-річчю з дня 

народження письменника, адвоката, громадсько-культурного 

діяча Бережанщини; літературний перфоманс від  Богдана 

Кирста (м.Івано-Франківськ), організовано  дитячий кінозал. 

Сприяння розвитку 

культурного дозвілля молоді. 

 

V Регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг» 25 червня у дворику міської Ратуші відбувся V Регіональний 

книжковий фестиваль «У храмі книг»,  в рамках якого 

відбулися: виставка творчих робіт учнів Бережанської 

державної художньої школи, виставка-продаж книг від 8 

видавництв з Тернополя, Львова та Дрогобича, виставка-продаж 

виробів народних умільців, майстер-класи, презентації книг та 

  



зустрічі з письменниками. 

День Молоді 25 червня 2017 року у парку біля замку Синявських м. 

Бережани відбулося святкування Дня молоді: насичена 

програма, море емоцій, розваги та конкурси, подарунки, 

сюрпризи, виступи молодіжних гуртів,   DJ- дискотека. 

 

Сприяння розвитку молодіжної 

політики. 

 

Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України  23 серпня 2017 року на центральній площі міста Бережани 

відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Державного 

Прапора України. 

23 серпня 2017 року на 

центральній площі міста 

Бережани відбулися 

урочистості з нагоди 

відзначення Дня Державного 

Прапора України. 

 

Заходи до Дня Незалежності України 24 серпня 2017 року, у м.Бережани відбулося святкування Дня 

Незалежності. Міський голова Володимир Музичка вручив 

відзнаки Президента України за гуманітарну участь в 

антитерористичній операції бережанським волонтерам, а також 

медалі начальника Генерального штабу ЗСУ учасникам 

російсько-української війни. 

24 серпня 2017 року, у 

м.Бережани відбулося 

святкування Дня Незалежності. 

Міський голова Володимир 

Музичка вручив відзнаки 

Президента України за 

гуманітарну участь в 

антитерористичній операції 

бережанським волонтерам, а 

також медалі начальника 

Генерального штабу ЗСУ 

учасникам російсько-

української війни. 

 

Відзначення  Дня міста Бережани 27 серпня 2017 року у парку біля замку Сенявських відбулося 

святкування Дня міста Бережани. 

27 серпня 2017 року у парку 

біля замку Сенявських 

відбулося святкування Дня 

міста Бережани. 

 

Науково-пізнавальна конференція, присвячена 140-річчю з дня 

народження Олени Кульчицької 

У рамках відзначення 140-річчя від дня народження лауреата 

Державної премії ім. Т.Шевченка, бережанки Олени Львівни 

Кульчицької у музеї книги відбулися наступні заходи:  

-відкриття виставки робіт учнів Бережанської художньої школи 

(мистецька арка в ратуші); 

-презентація бібліографічного покажчика "Олена Кульчицька: Із 

Бережан - у широкий світ" (з фондів Бережанського міського 

музею книги); 

-тематична екскурсія "Олена Кульчицька - художник, графік, 

ілюстратор книг"; 

-представлення художньої листівки з гравікою О.Кульчицької 

"Березовий хрест"; 

-відкриття книжково-ілюстративної виставки "Олена 

  



Кульчицька: спадщина для України і світу". 

Науково-пізнавальна конференція до 75-річчя створення УПА 12 жовтня у міському музеї книги проведено історико-

пізнавальну конференцію «Історія Нескорених» та  презентацію 

бібліографічного покажчика «УПА: сторінки історії» 

З міського бюджету на 

реалізацію заходів виділено 7,0 

тис.грн. 

 

Відзначення  Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої 

Богородиці  та 75-ї річниці створення УПА 

 

- 12 жовтня  відбулося вшанування пам’яті «борців за волю 

України» (піша хода на міське кладовище, покладання квітів до 

пам’ятників, меморіальних таблиць та могил, панахида за 

полеглими Героями); 

-14 жовтня проведено тематичний концерт «Україно, ми 

постійно на варті», до Дня захисника України та 75-річчя 

утворення УПА у народному домі с.Рай. 

 

  

Відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів 26 листопада на центральній площі м.Бережани відбувся вечір-

реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів «Дзвони нашої гіркої 

пам’яті» 

 

  

16.Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей 

Проведення паспортизації площинних спортивних споруд і 

внесення інформаційних даних про спортивні споруди до Єдиного 

електронного Всеукраїнського реєстру спортивних споруд 

Не виконано   

Створення електронної бази дітей пільгових категорій міста, які 

будуть направлятись на оздоровлення та відпочинок 

Виконано   

Проведення спортивно-масових і молодіжних фестивалів, 

конкурсів, виставок художньої творчості, пленерів, творчих акцій та 

інших заходів 

За 2017 рік проведено 27 міських заходів, забезпечено участь 

збірних команд міста в 21 обласних заходах 

Сприяння підвищенню 

мотивації до занять фізичною 

культурою та спортом, 

популяризація художнього 

мистецтва. 

 

Здійснення заходів, спрямованих на пошук талановитих та 

обдарованих дітей 

Залучення учнів до наукової та практичної  діяльності у 

товариствах ім. Т.Шевченка, МАН України та Всеукраїнських 

конкурсах, турнірах. 

Реалізація творчого потенціалу 

молоді. 

 

17.Туризм та рекреація 

Популяризація туристичного потенціалу та створення сучасного 

позитивного туристичного іміджу міста. 

6 травня у  замку Синявських відбувся 2-й молодіжний 

фестиваль «ФЕРЕНЦ-ФЕСТ» та Свято Замку, з яких 

розпочалося відкриття літнього туристичного сезону 

Тернопільської області.  

Участь у його відкритті взяли: голова Тернопільської 

ОДА Степан Барна, представники усіх районів області,  

угорська делегація. 

  Цього ж дня для журналістів було організовано прес-

тур до урочища «Монастирок» та до «Чортового каменя», що у 

До святкування  молодіжного 

фестивалю «ФЕРЕНЦ-ФЕСТ» 

було виготовлено 1000 буклетів 

на українській та угорській 

мовах на суму 12450 грн.  

 



селі Лісники поблизу Бережан, а також екскурсію  

архітектурними пам’ятками міста. 

13 червня місто Бережани відвідала делегація дітей української 

діаспори з Республіки Польща (м. Зелена Гура Любуського 

воєводства).  

Дня них проведено екскурсію по замку Синявських та іншими 

історичними місцями міста.  

       Учасники делегації також побували у літньому військово-

патріотичному таборі «Легіонер» ім. Р.Шухевича, що діяв  у с. 

Слов’ятин. 

24 жовтня у міському музеї книги відбулася зустріч класних 

керівників із Рівненщини на тему: «Патріотичне виховання 

молоді на Бережанщині». 

Розробка та видання друкованої продукції  з метою підвищення 

конкурентоспроможності туристичної галузі Бережанщини : 

- бібліографічний покажчик «УПА: сторінки історії» (на основі 

фондів музею книги), присвячений 75-річчю створення УПА; 

- календар знаменних та пам’ятних дат на 2018 рік; 

- бібліографічний покажчик «Олена Кульчицька» (на основі фондів 

музею книги), присвячений 140-річчю з дня народження та 50-

річчю пам’яті українського живописця і графіка, педагога, 

заслуженого діяча мистецтв України Олени Кульчицької. 

На виготовлення бібліографічного покажчика «УПА: сторінки 

історії» (на основі фондів музею книги), присвяченого 75-річчю 

створення УПА з міського бюджету виділено 7,0 тис.грн. 

  

18. Охорона навколишнього природного середовища 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ Ліквідовано сміттєзвалище по вул. Золочівська.   

Виготовити проект землеустрою щодо надання в оренду земельної 

ділянки для влаштування полігону твердих побутових відходів. 

Привести у відповідність до існуючих норм полігон твердих 

побутових відходів. 

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 26 січня 2017 року 

№ 481  затверджено  Програму поводження з твердими 

побутовими відходами на території Бережанської міської ради 

на 2017-2027 роки 

  

Забезпечення максимального озеленення міста при забезпеченні 

мінімальних затрат бюджетних коштів 

Висаджено саджанці бука і дуба в урочищі Водогони. Для озеленення використано  

500 штук саджанців 

 

Забезпечення раціонального використання зелених насаджень Працівниками МКП «Добробут» проводиться збір насіння 

квітів з наявних рослин для самостійної заготівлі саджанців. 

  

Організація робіт з видалення аварійних, сухостійних зелених 

насаджень та таких, що досягли вікової межі 

По вул. Лепких проведено видалення 10  аварійних дерев, по 

вул. Міцкевича – 2 шт., крім того проведено видалення  

аварійно небезпечних дерев, які досягли вікової межі по вул. 

Пушкіна та в парку біля замку Синявських.  

Поліпшені умови і безпека 

пересування пішоходів. 

 

Придбання нових (роздільного типу) контейнерів для ТПВ; Рішенням сесії Бережанської міської ради від 26 січня 2017 року 

№ 481  затверджено  Програму поводження з твердими 

побутовими відходами на території Бережанської міської ради 

на 2017-2027 роки, згідно якої передбачено закупівлю  

контейнерів (в т.ч. для роздільного збирання ТПВ) 

  



 

Продовжити розбудову інфраструктури охорони навколишнього  

природного середовища, покращення екологічної ситуації, 

раціонального використання природних ресурсів 

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 25 травня 2017 

року № 602  затверджено міську Програму охорони 

навколишнього природного середовища міста Бережани на 2017 

рік. 

  

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення  в натурі (на 

місцевості) меж території природно-заповідного фонду державного 

значення «Парк – пам‘ятка садово-паркового мистецтва «Раївський 

парк» 

   

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель м. Бережани 

В стадії виготовлення   

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

площею 

Виготовлено дві експертно-грошові оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

  

19. Розвиток новостворених територіальних громад 

Методичний супровід процесу створення територіальних громад, 

надання юридичної та контекстної допомоги. 

В м. Бережани не створено територіальної громади   

Створення центрів з надання адміністративних послуг в 

новостворених територіальних громадах. 

В м. Бережани не створено територіальної громади   

20.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Проводити   заходи   з  поповнення   матеріальних запасів  міського  

резерву для проведення аварійно - відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

Протягом 2017 року було виділено з резервного фонду міського 

бюджету кошти в сумі 40 000 грн. для поповнення 

матеріального резерву міста пально-мастильними матеріалами, 

необхідних для здійснення заходів щодо запобігання та 

ліквідації можливих надзвичайних ситуації техногенного та 

природного характеру (розпорядження міського голови від 22 

серпня 2017 р №468 – 10 000 грн. та розпорядження міського 

голови від 21 грудня 2017 року №708 – 30 000 грн. 

  

Облаштування приміщення пункту управління начальника 

цивільного захисту району на мирний час та особливий період, його 

технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та 

програмним забезпеченням 

   

Забезпечити виконання робіт згідно проекту «Розчистка русла річки 

Золота Липа» 

   

21.Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку 

Забезпечити надання соціальних та освітніх послуг, медичної 

допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця 

проживання або перебування, сприяти працевлаштуванню 

бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі 

Відповідно до повноважень міської ради надаються  соціальні 

та освітні послуги. 

  

Розвиток добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного 

впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у 

фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання 

Міською радою забезпечується сприяння щодо  фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання 

  


