
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

11 серпня 2022 року м. Бережани №200-р 

 

Про скликання чергового засідання 

сесії Бережанської міської ради 

 

Керуючись пунктом 8 частини 4 статті 42, статтею 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламент Бережанської міської ради VIII 

скликання, затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради №9 від 

09.12.2020 року (із змінами внесеними рішеннями сесії №636 від 20.01.2022 

року та №291 від 24.06.2021 року), враховуючи рішення Ради оборони 

Тернопільської області від 05.05.2022 року №49, введене в дію розпорядженням 

Тернопільської обласної військової адміністрації від 05.05.2022 року 

№261/01.02-01: 

 

1. Скликати чергове засідання двадцять четвертої сесії Бережанської міської 

ради 18.08.2022 року о 11.00 год.  

2. На розгляд сесії винести наступні питання: 

№ 

п/п 

Назва  Проєкт 

№ 

1. Про внесення змін і доповнень до «Програми розвитку та 

підтримки Комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської 

міської ради на 2022 рік» 

913 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення Бережанської 

міської ради від 20 грудня 2019 року № 1547 «Про 

затвердження Програми сприяння оборонній та 

мобілізаційній готовності, відбору громадян на військову 

службу за контрактом і призову на строкову військову 

службу Бережанської міської ради на 2020-2023 роки» 

893 

3. Про внесення змін і доповнень до рішення Бережанської 

міської ради від 02 березня 2021 року №149 «Про 

затвердження комплексної програми розвитку цивільного 

захисту Бережанської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

894 

4. Про внесення змін до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

19548000000) 

914 



5. Про надання згоди на списання з балансу 889 

6.  Про надання згоди на передачу на баланс комунального 

майна 

890. 

7. Про надання іменних стипендій міського голови 

обдарованим дітям 

891 

8. Про надання одноразової грошової винагороди 895 

9. Про передачу запасів на баланс 897 

10. Про розгляд листа балансоутримувача комунального майна 899 

11. Про передачу матеріальних цінностей  901 

12. Про внесення змін в персональний склад ліквідаційної 

комісії з припинення діяльності Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради 

902 

13. Про продовження та надання в оренду земельних ділянок 

комунальної власності 

892 

14. Про надання в оренду земельних ділянок 905 

15 Про розгляд звернення ТзОВ «Камінь Галичини» 903 

16. Про продовження договорів особистого сервітуту 904 

17. Про розгляд звернення ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 906 

18. Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою 

щодо відведення в постійне користування земельної 

ділянки 

907 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

908 

20. Про поновлення оренди земельної ділянки 909 

21. Про розгляд звернення Управління екології та природних 

ресурсів 

910 

22 Про внесення змін в рішення Бережанської міської ради від 

28.04.2022 року №760 «Про внесення змін до Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» Бережанської 

міської ради» 

898 

23. Про затвердження Положення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин Бережанської міської 

територіальної громади» 

900 

24. Про затвердження статуту Бережанської державної 

художньої школи в новій редакції 

877 



25. Про затвердження статуту Бережанської державної школи 

мистецтв імені Миколи БЕЗДІЛЬНОГО в новій редакції 

878 

26. Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального 

закладу «Бережанська міська бібліотека імені Богдана 

Лепкого» Бережанської міської ради 

896 

27. Про внесення змін і доповнення до рішення сесії міської 

ради №784 від 20.05.2022року «Про реорганізацію 

Бережанської централізованої бібліотечної системи 

Бережанської міської ради Тернопільської області» 

911 

28. Про затвердження Статуту Бережанської централізованої 

бібліотечної системи Бережанської міської ради 

Тернопільської області та вжиття заходів щодо виконання 

Постанови Бережанського районного суду від 18.11.2016 

року 

912 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


