
                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 11 грудня  2020 року                м. Бережани                                     № 10-р 

 

Про скликання позачергового  

засідання другої сесії міської ради  

 

Керуючись пунктом 8 частини четвертої статті 42, статтею 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в  Україні», статтею 22 Регламенту 

Бережанської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням І сесії 

міської ради від 02 грудня 2020 року № 9:   

 

1. Скликати позачергове засідання другої сесії міської ради 21 грудня             

2020  року о 11.00 год.  у залі засідань  Бережанської міської ради, по                      

вул. Банкова, 3 в м. Бережани. 

2. На розгляд сесії  винести наступні проєкти рішень: 

 

- Про внесення змін до бюджету Бережанської міської територіальної 

громади на 2020 рік - доповідає Легка Н.М., співдоповідач – Костецька 

Л.Я. 

- Про затвердження проєктів із землеустрою та передачу у власність 

земельних ділянок - доповідає Бойко І.Є. 

- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

даних земельних ділянок у власність – доповідає Бойко І.Є. 

- Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення - 

доповідає Бойко І.Є. 

- Про прийняття у комунальну власність Бережанської міської 

територіальної громади з державної власності земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення-  доповідає Бойко І.Є. 

- Про  надання в оренду земельних ділянок – доповідає Бойко І.Є. 

- Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції у Бережанській  міській раді – 

доповідає Маланчук Х.І. 



- Про затвердження  Статутів навчальних закладів Бережанської міської 

ради – доповідає Маланчук Х.І. 

- Про затвердження програми запобігання соціальному сирітству, 

подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2021-2023 роки – 

доповідає Колодка І.І., співдоповідач – Максимчак О.В. 

- Про затвердження програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги" Бережанської міської ради на 2021 рік- доповідає 

Легка Н.М., співдоповідач Вридник В.Р. 

- Про затвердження програми "Ветеран" на 2021-2025 роки - доповідає 

Легка Н.М., співдоповідач Лук’янова М.М. 

- Про затвердження програми соціальної підтримки малозабезпечених 

верств населення "Турбота" на 2021-2025 роки -  доповідає Легка Н.М., 

співдоповідач Лук’янова М.М. 

- Про затвердження програми надання адресної грошової допомоги 

жителям с.Павлів Нараївської територіальної громади Бережанського 

району Тернопільської області на 2021 рік - доповідає Легка Н.М., 

співдоповідач – Костецька Л.Я. 

- Про затвердження програми  стимулювання громадян, направлених 

Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом ,.для 

проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 

2021 році - доповідає Легка Н.М., співдоповідач – Кисельов С.В. 

- Про затвердження програми  надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України А-3200,   А-1461 та Бережанському 

об’єднаному міському військовому  комісаріату на 2021 рік - доповідає 

Легка Н.М., співдоповідач – Кисельов С.В. 

- Про затвердження програми  громадського бюджету на 2021 рік -  

доповідає Легка Н.М., співдоповідач - Лук’янова М.М. 

- Про затвердження програми "Молодь. Бережани" на 2021-2025 роки - 

доповідає Легка Н.М., співдоповідач - Савочка В. 

- Про внесення змін до програми надання адресної грошової допомоги 

жителям с.Павлів Курянівської сільської ради Бережанського району 

Тернопільської області на 2020 рік -  доповідає Легка Н.М., співдоповідач 

– Костецька Л.Я. 

- Про внесення змін до програми  стимулювання громадян, направлених 

Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом для 

проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 

2020 році - доповідає Легка Н.М., співдоповідач – Кисельов С.В. 



- Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік - 

доповідає Легка Н.М., співдоповідач – Костецька Л.Я. 

- Про прогноз бюджету Бережанської міської територіальної громади на 

2022 – 2023 роки - доповідає Легка Н.М., співдоповідач – Костецька Л.Я. 

- Про початок процедури розгляду та прийняття рішення сесії міської ради 

як проєкту регуляторного акту «Про встановлення мінімальної вартості 

місячної оренди за 1(один) квадратний метр загальної площі нерухомого 

майна фізичних осіб» -  доповідає Маланчук Х.І. 

- Про погодження призначення на посаду директора комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бережанської 

міської ради» - доповідає Колодка І.І. 

- Про затвердження структури та штатного розпису управління та 

самостійних структурних підрозділів Бережанської міської ради - 

доповідає  Легка Н.М., співдоповідач Олексів Г.С. 

- Про умови оплати праці міського голови – доповідає Легка Н.М. 

- Про затвердження Положення про старосту Бережанської міської 

територіальної громади - доповідає Маланчук Х.І., співдоповідач Урдейчук 

В.П. 

- Про зняття з обліку Бережанської міської ради основних засобів – 

доповідає Легка Н.М., співдоповідач - Загнійна І.В. 

- Про затвердження акту приймання – передачі майна – доповідає                 

Легка Н.М., співдоповідач - Загнійна І.В. 

- Про затвердження плану роботи сесії Бережанської міської ради на 2021 

рік – доповідає Мигович І.С. 

3. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський  голова                                                                Ростислав БОРТНИК 

 


