
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 вересня 2019 року         № 1473 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради  

 

 

Керуючись ст.. 26 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 Тернопільської 

області до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 

України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В., 

Міністра розвитку громад та територій України Бабак А.В. щодо 

збереження Бережанського району при формуванні нового 

адміністративно-територіального устрою України (звернення додається). 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення та 

звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій України 

та оприлюднити в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА  



Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області щодо 

збереження Бережанського району при формуванні нового 

адміністративно-територіального устрою України 

 

Ми депутати Бережанської міської ради усвідомлюємо, що реформа 

місцевого самоврядування – децентралізація влади є неминучий і незворотній 

процес, викликаний реаліями сьогодення, що тягне за собою необхідність 

внесення змін до адміністративно-територіального устрою. Очевидно, що 

райони будуть укрупнені та межі їх змінені. 

В процесі виконання заходів з реалізації нового етапу реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

2019-2021 роки, в Тернопільській області обговорювалося питання моделювання 

системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) 

рівня. Одним з варіантів є поділ Тернопільської області на чотири райони: 

Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський. Дана модель на 

нашу думку є оптимальною оскільки враховує географічні особливості даних 

територій та історично складені адміністративні центри серед яких є і місто 

Бережани. 

Бережани мають древню історію, в тому числі і пов’язану з процесами 

реформування адміністративно-територіального устрою.  

Перша згадка про Бережани датується 1375 роком, а у 1530 році Бережанам 

надано Магдебурзьке право.  

У 1780 році стають центром одного з адміністративних округів, і, навіть 

після ліквідації у 1864 році округової форми державного устрою Бережани 

залишаються понадповітовим центром. З 1939 року по нинішній час Бережани 

районний центр. А у 1963-1992 роках у складі Бережанського району перебував 

теперішній Підгацький район. 

У 2015 році Бережани набули статусу міста обласного значення. 

Бережани внесені до списку історичних міст і селищ 1-ої категорії цінності 

України. З 2001 року в місті діє Державний історико-архітектурний заповідник. 

У місті активно функціонують заклади обласного підпорядкування – 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани, Комунальне 

некомерційне підприємство «Бережанський обласний дитячий 

гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради, відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування 

України Бережанський агротехнічний інституті та агротехнічний коледж. 

На території міста Бережани  дислокується дві військові частини А1461, 

А3200 тому місто має ще й важливе стратегічне значення в системі оборони 

держави. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-1807341462884952/


Слід зазначити, що в подальшому не буде виникати проблем і з 

адміністративними приміщеннями для працівників органу влади, оскільки саме 

на території міста Бережани розташована районна державна адміністрація та її 

структурні підрозділи. 

Виходячи з вищенаведеного ми депутати Бережанської міської ради 

просимо при реформуванні адміністративно-територіальної системи у 

Тернопільській області врахувати зазначені фактори та визначити місто 

Бережани як адміністративний центр одиниці субрегіонального (районного) 

рівня. 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 26 вересня 2019 року 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



Голові Верховної Ради України 

Дмитру РАЗУМКОВУ 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області щодо 

збереження Бережанського району при формуванні нового 

адміністративно-територіального устрою України 

 

Ми депутати Бережанської міської ради усвідомлюємо, що реформа 

місцевого самоврядування – децентралізація влади є неминучий і незворотній 

процес, викликаний реаліями сьогодення, що тягне за собою необхідність 

внесення змін до адміністративно-територіального устрою. Очевидно, що 

райони будуть укрупнені та межі їх змінені. 

В процесі виконання заходів з реалізації нового етапу реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

2019-2021 роки, в Тернопільській області обговорювалося питання моделювання 

системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) 

рівня. Одним з варіантів є поділ Тернопільської області на чотири райони: 

Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський. Дана модель на 

нашу думку є оптимальною оскільки враховує географічні особливості даних 

територій та історично складені адміністративні центри серед яких є і місто 

Бережани. 

Бережани мають древню історію, в тому числі і пов’язану з процесами 

реформування адміністративно-територіального устрою.  

Перша згадка про Бережани датується 1375 роком, а у 1530 році Бережанам 

надано Магдебурзьке право.  

У 1780 році стають центром одного з адміністративних округів, і, навіть 

після ліквідації у 1864 році округової форми державного устрою Бережани 

залишаються понадповітовим центром. З 1939 року по нинішній час Бережани 

районний центр. А у 1963-1992 роках у складі Бережанського району перебував 

теперішній Підгацький район. 

У 2015 році Бережани набули статусу міста обласного значення. 

Бережани внесені до списку історичних міст і селищ 1-ої категорії цінності 

України. З 2001 року в місті діє Державний історико-архітектурний заповідник. 

У місті активно функціонують заклади обласного підпорядкування – 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани, Комунальне 

некомерційне підприємство «Бережанський обласний дитячий 

гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради, відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування 

України Бережанський агротехнічний інституті та агротехнічний коледж. 

На території міста Бережани  дислокується дві військові частини А1461, 

А3200 тому місто має ще й важливе стратегічне значення в системі оборони 

держави. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-1807341462884952/


Слід зазначити, що в подальшому не буде виникати проблем і з 

адміністративними приміщеннями для працівників органу влади, оскільки саме 

на території міста Бережани розташована районна державна адміністрація та її 

структурні підрозділи. 

Виходячи з вищенаведеного ми депутати Бережанської міської ради 

просимо при реформуванні адміністративно-територіальної системи у 

Тернопільській області врахувати зазначені фактори та визначити місто 

Бережани як адміністративний центр одиниці субрегіонального (районного) 

рівня. 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 26 вересня 2019 року 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



Прем’єр-міністру України 

Олексію ГОНЧАРУКУ 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області щодо 

збереження Бережанського району при формуванні нового 

адміністративно-територіального устрою України 

 

Ми депутати Бережанської міської ради усвідомлюємо, що реформа 

місцевого самоврядування – децентралізація влади є неминучий і незворотній 

процес, викликаний реаліями сьогодення, що тягне за собою необхідність 

внесення змін до адміністративно-територіального устрою. Очевидно, що 

райони будуть укрупнені та межі їх змінені. 

В процесі виконання заходів з реалізації нового етапу реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 

2019-2021 роки, в Тернопільській області обговорювалося питання моделювання 

системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) 

рівня. Одним з варіантів є поділ Тернопільської області на чотири райони: 

Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський. Дана модель на 

нашу думку є оптимальною оскільки враховує географічні особливості даних 

територій та історично складені адміністративні центри серед яких є і місто 

Бережани. 

Бережани мають древню історію, в тому числі і пов’язану з процесами 

реформування адміністративно-територіального устрою.  

Перша згадка про Бережани датується 1375 роком, а у 1530 році Бережанам 

надано Магдебурзьке право.  

У 1780 році стають центром одного з адміністративних округів, і, навіть 

після ліквідації у 1864 році округової форми державного устрою Бережани 

залишаються понадповітовим центром. З 1939 року по нинішній час Бережани 

районний центр. А у 1963-1992 роках у складі Бережанського району перебував 

теперішній Підгацький район. 

У 2015 році Бережани набули статусу міста обласного значення. 

Бережани внесені до списку історичних міст і селищ 1-ої категорії цінності 

України. З 2001 року в місті діє Державний історико-архітектурний заповідник. 

У місті активно функціонують заклади обласного підпорядкування – 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани, Комунальне 

некомерційне підприємство «Бережанський обласний дитячий 

гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради, відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування 

України Бережанський агротехнічний інституті та агротехнічний коледж. 

На території міста Бережани  дислокується дві військові частини А1461, 

А3200 тому місто має ще й важливе стратегічне значення в системі оборони 

держави. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-1807341462884952/


Слід зазначити, що в подальшому не буде виникати проблем і з 

адміністративними приміщеннями для працівників органу влади, оскільки саме 

на території міста Бережани розташована районна державна адміністрація та її 

структурні підрозділи. 

Виходячи з вищенаведеного ми депутати Бережанської міської ради 

просимо при реформуванні адміністративно-територіальної системи у 

Тернопільській області врахувати зазначені фактори та визначити місто 

Бережани як адміністративний центр одиниці субрегіонального (районного) 

рівня. 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 26 вересня 2019 року 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



Міністру розвитку громад та 

територій України  

Альоні БАБАК 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
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підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування 

України Бережанський агротехнічний інституті та агротехнічний коледж. 

На території міста Бережани  дислокується дві військові частини А1461, 

А3200 тому місто має ще й важливе стратегічне значення в системі оборони 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-1807341462884952/
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Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


