
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

16 листопада 2022 року м. Бережани №272-р 

 

Про скликання 3 засідання 27 сесії 

Бережанської міської ради 

 

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 третє засідання двадцять сьомої сесії Бережанської міської ради 

18 листопада 2022 року о 12.00 год.  

2. На розгляд сесії винести наступні питання: 
№ 

п/п 
Назва  Проєкт 

№ 

1. Про затвердження Програми фінансової підтримки міських 

комунальних підприємств «Господар», «Добробут», 

«СПОРТРЕСУРС»  Бережанської міської ради на 2022-2024 

роки 

1002 

2. Про затвердження Програми  «Успішний педагог 

Бережанської міської територіальної громади  на 2023рік» 
1003  

3. Про затвердження Програми розвитку футболу Бережанської 

міської територіальної громади на період 2023 – 2025 роки 
1004  

4.  Про погодження проекту Меморандуму про співпрацю та 

партнерство 
1005 

5. Про звільнення від плати за харчування (відвідування)   

закладів освіти 
1006 

6. Про  розгляд листа  Бережанської ДЮСШ 1007 

7 Про розгляд листа МПП «Гольцер» 1008 

8. Про оренду комунального майна територіальної громади 1009 

9. Про оренду комунального майна територіальної громади 1010 

10. Про встановлення рангу посадової особи  органу місцевого  

самоврядування міському  голові   Р. Б. Бортнику 
1011 

11. Про затвердження звіту  про  витрачання  коштів резервного 

фонду бюджету Бережанської міської територіальної громади  

за 2022 рік 

1012 



12. Про внесення змін до бюджету Бережанської  міської 

територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

19548000000) 

998  

13. Про  поновлення та надання в оренду земельних ділянок 982 

14. Про продовження та надання в оренду земельних ділянок для 

ведення городництва 
995 

15. Про  продовження  договорів оренди земельних ділянок 991 

16. Про  продовження терміну дії  договорів оренди для  

обслуговування металічних автогаражів 
983 

17. Про  продовження договорів оренди для обслуговування 

металічних автогаражів 
990 

18. Про розгляд звернення ТзОВ «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА 

КЕРАМІКА» 
984 

19. Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою 

щодо відведення  в постійне користування  та оренду  

земельних ділянок 

985 

20. Про розгляд звернення ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 986 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки 
987 

22. Про розгляд заяв щодо викупу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 
988 

23. Про надання  в сервітутне користування  земельної ділянки 989 

24. Про  надання в  оренду земельної  ділянки 993 

25. Про попереднє погодження місця розташування тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності 
992 

26. Про внесення  змін в рішення сесії міської ради  №16 від 

02.12.2020 року «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» 

916 

27. Про внесення змін в рішення сесії  міської  ради 994 

28. Про внесення  змін в рішення сесії міської ради  №16 від 

02.12.2020 року «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» 

996 

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

02.12.2020 року «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету міської ради» 

997 

30. Про розгляд звернення ТзОВ «Медобори»   1013 

31. РІЗНЕ  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


