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РІ Ш Е ННЯ  
 

від  08 грудня 2020 року       № 20 

 

 Про утворення старостинських  

округів на території   Бережанської 

міської територіальної громади 

 

  

    Відповідно до частини 3 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад»,  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 482-р від 22.04.2020року «Про 

затвердження перспективного плану  формування територій Тернопільської 

області, враховуючи рішення Бережанської міської ради «Про результати 

виборів Бережанського міського голови» та «Про початок повноважень 

депутатів Бережанської міської ради», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Утворити старостинські округи на території Бережанської міської 

територіальної  громади, а саме: 

1.1. Біщівський старостинський округ з центром в с. Біще,  до складу 

якого входять села Біще,  Залужжя, Поручин, місце знаходження: 

Тернопільська область  Бережанський район, с. Біще, вул. Шевченка, 

6,47512; 

1.2. Жовнівський старостинський округ з центром в с. Жовнівка, до 

складу якого входить село Жовнівка, місце знаходження: 

Тернопільська область Бережанський район, с. Жовнівка, вул. І. 

Франка, 8, 47524; 



1.3. Жуківський  старостинський округ з центром в с. Жуків, до складу 

якого входять села  Жуків, Гиновичі, Підлісне, місце знаходження: 

Тернопільська область Бережанський район с. Жуків , 47515; 

1.4.  Куропатницький старостинський округ з цетром в с. Куропатники, 

до складу якого входять  села  Куропатники, Ясне, Баранівка, місце 

знаходження: Тернопільська область, Бережанський район, с. 

Куропатники, вул. Центральна, 15, 47516; 

1.5. Надрічнянський старостинський округ з цетром в с. Надрічне,  до 

складу якого входить село Надрічне, місце знаходження: 

Тернопільська область, Бережанський район, с. Надрічне, вул. Б. 

Хмельницького, 3, 47544; 

1.6. Потуторський старостинський округ з центром в с. Потутори, до 

складу якого входить село Потутори,  місце знаходження: 

Тернопільська область, Бережанський район с. Потутори, вул. 

Некрасова, 37, 47524; 

1.7. Урманський старостинський округ з центром в с. Урмань, до складу 

якого входять села Урмань, Краснопуща, Пліхів, місце знаходження: 

Тернопільська область, Бережанський район, с. Урмань, вул. Зелена, 

25, 47510; 

1.8. Шибалинський старостинський округ з центром в селі Шибалин, до 

складу якого входять села Шибалин, Комарівка, місце знаходження: 

Тернопільська область, Бережанський район с. Шибалин, вул. Князя 

Данила Галицького,1, 47521. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зав’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики. 

 

 

Міський голова                Ростислав БОРТНИК 

 


