
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

19 вересня 2022 року м. Бережани № 224-р 

 

Про скликання другого 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 друге засідання двадцять п’ятої  сесії Бережанської міської ради  

20.09.2022 року на 14.00 год.  

2. На розгляд сесії винести наступні питання: 

 
№ 

п/п 
Назва  Проєкт 

№ 

1. Про внесення змін до «Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Бережани 

на 2022-2025 роки» 

945 

2. Внесення змін в бюджет  947 

3. Про внесення змін до фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства  

«Бережанська центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради на 2022 рік та викладення 

його в новій редакції 

940 

4. Про надання згоди на безоплатну передачу у 

комунальну власність Бережанської міської 

територіальної громади об’єктів права державної 

власності 

932 

5.  Про затвердження зведених кошторисних 

розрахунків  

946 

6. Про  передачу запасів на баланс 915 

7. Про  списання з балансу  необоротних активів 930 



8. Про розгляд листа КНП «Бережанська центральна 

міська лікарня» Бережанської міської ради 

936 

9. Про розгляд листа Комунальної установи  

«Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради  

937 

10 Про розгляд листа Головного управління Пенсійного 

фонду України в Тернопільській області 

938 

11. Про розгляд листа Комунального підприємства 

«МАЙНОВИК» 

941 

12. Про перейменування вулиць населених пунктів 

Бережанської міської територіальної громади 

929 

13. Про винесення на громадське обговорення проєктів  

рішень про припинення діяльності  шляхом ліквідації 

та реорганізацію закладів освіти Бережанської міської 

територіальної громади 

935 

14. Про затвердження статуту Бережанської державної  

школи  мистецтв імені Миколи БЕЗДІЛЬНОГО в новій 

редакції 

928 

15. Про резервування земельних ділянок для членів  сімей 

загиблих, із числа жителів Бережанської міської 

територіальної 

919 

16. Про внесення змін в рішення сесії 920 

17. Про  надання дозволу на зміну цільового призначення 

земельної ділянки 

921 

18. Про продовження договорів особистого сервітуту 922 

19. Про підготовку документів для продажу земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення 

923 

20. Про погодження ТзОВ «КАМІНЬ ГАЛИЧИНИ» 

отримання спеціального дозволу на користування 

надрами 

924 

21. Про розгляд заяв Драбик Г.Я., Драбик М.М., Драбик 

А.М. щодо надання в оренду умовної частки земельної 

ділянки 

925 

22. Про  поновлення  оренди  земельної  ділянки 926 

23. Про затвердження акту комісії з питань регулювання 

земельних відносин 

927 

24. РІЗНЕ  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 

 


