
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІІ сесія  

(ІІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  

 
від 05 березня 2020 року         №1654 

 

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 сесії Бережанської районної ради (звернення додається). 

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

звернення в Бережанську районну раду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Володимира Музичку 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА  



Сесії Бережанської районної 

ради 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області  

 

Ми депутати Бережанської міської ради розуміючи, що реформа місцевого 

самоврядування – децентралізація тягне за собою внесення змін до 

адміністративно-територіального устрою, в тому числі змін меж районів 

стурбовані долею Бережанського району 

В процесі виконання заходів з реалізації реформування місцевого 

самоврядування, в Тернопільській області обговорювалися моделі системи 

адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня. 

За однією з моделей передбачається поділ Тернопільської області на чотири 

райони: Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський. Дана 

модель дозволить зберегти місто Бережани центром великого Бережанського 

району. 

В даний час Бережанська міська рада проводить роботу, щодо реалізації 

саме цієї моделі адміністративно-територіальної системи у Тернопільській 

області. Зокрема депутати міської ради зверталися до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку 

громад та територій України щодо збереження Бережанського району при 

формуванні нового адміністративно-територіального устрою України. 

Одним з вагомих аргументів на користь збереження Бережанського району 

є те, що в місті Бережани не буде виникати проблем із адміністративними 

приміщеннями для працівників органів влади новоствореного району, оскільки 

саме на території міста Бережани розташоване адміністративне приміщення 

районної ради, в якому можуть бути розміщені представництва органів 

державної та місцевої влади субрегіонального (районного) рівня та їх структурні 

підрозділи. 

Ми, депутати Бережанської міської ради звертаємося до депутатів 

Бережанської районної ради з застереженням щодо будь-яких дій, по розподілу 

спільного комунального майна розташованого в місті Бережани до завершення 

адміністративно-територіальної реформи, та як це може перекреслити 

перспективи збереження Бережанського району. 

 

Прийнято на вісімнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 05 березня 2020 року 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


