
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

08 квітня 2022 року м. Бережани №96-р 

 

Про приєднання Бережанської міської 

територіальної громади до всеукраїнської 

ініціативи «Сади Перемоги» 

 

Розглянувши лист Тернопільської обласної військової адміністрації від 

06.04.2022 вих. №07-2869/30, керуючись Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.03.2022 року №346 «Про внесення змін до Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану» статтями 12, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Для забезпечення реалізації всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги» на 

території Бережанської міської територіальної громади та з метою 

посилення продовольчої безпеки громади і здійснення заходів із 

збільшення виробництва у громаді харчових продуктів  створити робочу 

групу у складі: 

Голова робочої групи: Лук’янова М.М. – перший заступник міського 

голови; 

Члени робочої групи: 

Урдейчук В.П. –заступник міського голови; 

Липна С.М. – начальник відділу економічного розвитку «Ресурсний центр 

громади та підтримки підприємництва»; 

Мартинюк О.О. – начальник земельного відділу міської ради; 

Голяш Л.М. – начальник юридичного відділу міської ради; 

Соколовська А.І. – головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

«Ресурсний центр громади та підтримки підприємництва»; 

Старости відповідних старостинських округів, які будуть задіяні в 

реалізації ініціативи; 

Кулина Р.Ф. – голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів, 

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

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму (за згодою); 

Бойко І.Є. – голова постійної комісії з питань регулювання земельних 

відносин (за згодою). 



2. Робочій групі з забезпечення реалізації всеукраїнської ініціативи «Сади 

перемоги» на території Бережанської міської територіальної громади 

провести: 

 оцінку потреб громади у харчових продуктах з врахуванням 

чисельності внутрішньо переміщених осіб; 

 облік земельних ділянок, що використовуються чи можуть бути 

використані для розширення виробництва сільськогосподарської 

продукції; 

 збір потреб домогосподарств та внутрішньо переміщених осіб, яким 

потрібно надати допомогу для освоєння земельних ділянок для 

вирощування сільськогосподарської продукції;  

 визначити обсяги харчових продуктів, які можуть бути спрямовані 

на забезпечення війська та для допомоги іншим громадам. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


