
                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 12 січня  2021 року                м. Бережани                                     № 6-р 

 

Про скликання позачергового  

засідання третьої 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 третьої сесії міської ради 13 січня             

2021  року о 10.00 год.  у залі засідань  Бережанської міської ради, по                      

вул. Банкова, 3 в м. Бережани. 

2. На розгляд сесії  винести наступні проєкти рішень: 

 

1) Про звернення депутатів Бережанської міської ради щодо недопущення 

підвищення тарифів на електроенергію і газопостачання та скасування 

плати за транспортування (Проєкт рішення 75); 

 

2) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

даних земельних ділянок у власність та оренду. (Проєкт рішення 76); 

 

3) Про надання дозволу на складання проектів із землеустрою щодо 

відведення у власність та оренду земельних ділянок. (Проєкт рішення 77); 

 

4) Про надання у користування земельної ділянки для обслуговування  

тимчасової споруди. (Проєкт рішення 78); 

 

5) Про надання дозволу на складання технічної документації і землеустрою. 

(Проєкт рішення 79); 

 

6) Про затвердження проектів із землеустрою та передачу у власність та 

оренду земельних ділянок ( Проєкт рішення 80); 

 



7) Про затвердження проекту із землеустрою щодо продажу права оренди 

земельної ділянки (Проєкт рішення 81); 

 

8) Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під 

польовими дорогами на території Шибалинського та Куропатницького 

старостинських округів. (Проєкт рішення 82); 

 

9) Про надання дозволу на проведення інвентаризації земель комунальної 

власності з формуванням земельних ділянок для розміщення та 

обслуговування об’єктів комунальної власності (Проєкт рішення 83); 

 

10) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності з формуванням земельної 

ділянки для розміщення та обслуговування об’єктів комунальної власності. 

(Проєкт рішення 84); 

 

11) Про надання в оренду земельних ділянок (Проєкт рішення 85). 

 

 

3. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський  голова                                                                Ростислав БОРТНИК 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


