
                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 22 серпня  2019 р.                   м. Бережани                                       № 116-р 

 

Про скликання сімнадцятої   

сесії міської ради  

 

Керуючись пунктом 8 частини четвертої статті 42, статтею 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядуванні  в  Україні»:   

 

1. Скликати  сімнадцяту  сесію міської ради  29 серпня 2019  року о  

14:00год.  у залі засідань  Бережанської міської ради, по вул. Банкова, 3 в                  

м. Бережани. 

2. На розгляд сесії міської ради виносяться наступні питання: 

1.    Про надання іменної стипендії міського голови обдарованим дітям (Проект 

2019_723) – доповідає Савочка В.І. 
2. Про продовження оренди нежитлових  приміщень комунальної власності 

територіальної громади (Проект 2019_659) – доповідає Гунчак І.Р. 

3. Про розгляд заяви ЖБК «Юпітер» (Проект 2019_660) – доповідає Гунчак 

І.Р. 
4. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

(Проект 2019_661-662) – доповідає Броновський В.О. 
5. Про погодження надання земельних ділянок учасникам АТО (Проект 

2019_663-664) – доповідає Броновський В.О. 
6. Про встановлення стартового розміру річної орендної плати та умови 

продажу на конкурентних засадах права на оренду земельної ділянки 

(Проект 2019_665) – доповідає Броновський В.О. 
7. Про продовження договорів особистого сервітуту (Проект 2019_666-692) 

– доповідає Броновський В.О. 

8. Про надання в оренду земельних ділянок (Проект 2019_693-695) – 

доповідає Броновський В.О. 

9. Про надання дозволу на складання технічних документацій (Проект 

2019_696-706) – доповідає Броновський В.О. 

10. Про припинення права користування земельними ділянками (Проект 

2019_707) – доповідає Броновський В.О. 

11. Про затвердження проектів із землеустрою та передачу у власність та 

оренду земельних ділянок (Проект 2019_708-711) – доповідає 

Броновський В.О. 



12. Про надання дозволу на  проведення інвентаризації  земель комунальної 

власності з формуванням земельних ділянок  для розміщення  та 

обслуговування об’єктів комунальної власності (Проект 2019_712) – 

доповідає Броновський В.О. 
13. Про затвердження проекту із землеустрою щодо продажу права оренди 

(Проект 2019_713) – доповідає Броновський В.О. 
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу 

даних земельних ділянок у власність та оренду (Проект 2019_714-722) – 

доповідає Броновський В.О. 
Різне. 

 

3. Секретарю міської ради Гончару П.В., начальнику загального відділу 

міської ради  Походжай О.Д. довести дане розпорядження до відома депутатів 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський  голова                                                            Володимир  МУЗИЧКА       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


