
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

17 жовтня 2022 року м. Бережани №249-р 

 

Про скликання 2 засідання 26 сесії 

Бережанської міської ради 

 

Розглянувши службову записку секретаря міської ради Ірини Загнійної від 

17.10.2022 року, керуючись пунктом 8 частини 4 статті 42, статтею 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту 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 34.06.2021 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 шостої сесії Бережанської міської ради 

20 жовтня 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 сприяння 

поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 

Бережанської міської територіальної громади 

Тернопільської області на 2021 – 2023 роки» 

949 

2. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

комунального підприємства «ПРОЄКТАНТ» Бережанської 

міської ради на 2022р. (в період дії воєнного стану) 

950 

3. Програма лікарня Про внесення змін і доповнень до 

«Програми розвитку та підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Бережанська центральна 

міська лікарня» Бережанської міської ради на 2022 рік» 

951 

4. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради 

на 2023 рік 

952 

5. Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Бережанська центральна 

міська лікарня» Бережанської міської ради на 2023 рік 

953 



6. Про внесення змін до Контракту з директором 

Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної (медико- санітарної ) допомоги» 

Бережанської міської ради 

954 

7. Про внесення змін до Контракту з директором 

Комунального некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна міська лікарня» Бережанської міської ради 

955 

8. Про затвердження акту приймання – передачі та передача в 

оперативне управління комунального майна 

956 

9. Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Бережанської міської територіальної громади за 9 місяців 

2022 року 

957 

10 Про внесення змін до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік(код бюджету 

19548000000) 

958 

11. Про надання адресної грошової допомоги 959 

12. Про оренду комунального майна територіальної громади 960 

13. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності 

Першого типу, які підлягають передачі в оренду шляхом 

проведення аукціонів 

961 

14. Про розгляд заяви гр. Лаби Олега Михайловича 962 

15. Про затвердження акту приймання – передачі майна, 

документації та бібліотечного фонду Бережанської 

централізованої бібліотечної системи Бережанської міської 

ради Тернопільської області  

963 

16. Про звільнення від плати за харчування (відвідування) 

закладів освіти 

964 

17. Про передачу на баланс запасів та малоцінних необоротних 

матеріальних активів 

965 

18. Про внесення змін до структури і штатного розпису 

управління та самостійних структурних підрозділів 

Бережанської міської ради 

966 

19. Про умови оплати праці міського голови Бортника Р.Б на 

2022 рік 

967 

20. Про внесення змін в рішення сесії міської ради 968 

21. Про дострокове припинення повноважень депутата міської 

ради за особисто поданою заявою 

969 

22. Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території 

970 

23. Про затвердження детального плану території 971 

24 Про внесення змін в рішення сесії міської ради №16 від 

02.12.2020 року «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» 

916 

25 Про затвердження розпоряджень міського голови 917 



26 Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення 

972 

27 Про затвердження проекту із землеустрою щодо продажу 

права оренди земельної ділянки 

973 

28 Про надання дозволу на складання технічних документацій 974 

29 Про поновлення оренди земельної ділянки 975 

30 Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 

цільового призначення 

976 

31 Про продовження договорів особистого сервітуту 977 

32. Про поновлення договорів умовної частки земельної 

ділянки 

978 

33 РІЗНЕ  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


