
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

13 грудня 2022 року м. Бережани №298-р 

 

Про скликання 1 засідання 28 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 перше засідання двадцять восьмої сесії Бережанської міської 

ради 15 грудня 2022 року о 14.00 год.  

2. На розгляд сесії винести наступні питання: 
№ 

п/п 
Назва  

Проєкт 

№ 

1. 
Про внесення змін в Програму «Молодь. Бережани» на 2021-

2025 роки 
1022 

2. 
Про затвердження цільової програми військово-патріотичного 

вишколу «Легіонер» 
1023 

3. 

Про затвердження «Програми фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян Бережанської міської територіальної громади 

автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування на 2023 рік»  

1026 

4. 
Про затвердження міської програми «Ветеран» на 2023-2026 

роки 
1029 

5. 

Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2023-2026 

роки 
1030 

6. 

Про затвердження «Програми фінансової підтримки 

добровольчого формування Бережанської міської територіальної 

громади на 2023 рік» 
1031 

7 

Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медичної 

(медико- санітарної ) допомоги» Бережанської міської ради на 

2022 рік та викладення його в новій редакції 

1032 



8. 

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 

1037 

9. Внесення змін в рішення сесії  1041 

10. Про внесення змін в бюджет на 2022року 1021 

11. 
Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 

2023 рік. Код бюджету: 19548000000 
1020 

12. 

Про внесення змін до структури і штатного розпису управління 

та самостійних структурних підрозділів Бережанської міської 

ради 
1033  

13. 

Про внесення змін до структури і штатного розпису управління 

та самостійних структурних підрозділів Бережанської міської 

ради 
1034 

14. 

Про внесення змін до структури і штатного розпису управління 

та самостійних структурних підрозділів Бережанської міської 

ради 
1035 

15. 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за 

майно, яке належить до комунальної власності Бережанської 

міської територіальної громади 
1019 

16. 
Про вилучення (списання) літератури з бібліотечного фонду 

Комунального закладу «Публічна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка» 
1024 

17. Про розгляд звернення ВСП «Ходорівська дистанція колії» 1036 

18. Про розгляд заяви ТзОВ «Україна 2020» 138 

19. Про затвердження розпоряджень міського голови 1018 

20. 

Про затвердження Положення про іменні стипендії міського 

голови для обдарованих дітей Бережанської міської 

територіальної громади в новій редакції 
1025 

21. 
Про затвердження Положення про відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради у новій редакції 
1040 

22. 

Про затвердження Положення «Про порядок здійснення 

батьківської плати за перебування дітей в дошкільних 

навчальних закладах на території Бережанської міської ради» 
1039 

23. 
Про розгляд звернення ТзОВ «ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА 

КЕРАМІКА» 
984 

24. 
Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення (Солярчик Р.) 
1016 

25. 

Про включення до переліку земельних ділянок право оренди, на 

які виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної 

ділянки площею 0,1415га для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу (КВЦПЗ 12.11), по вул. Лесі 

Українки в м. Бережани, кадастровий номер: 

6120410100:04:011:0333 та продаж права оренди на неї на 

конкурентних засадах (на земельних торгах у формі 

електронного аукціону) 

1017 

26. 
Про продовження оренди та надання в оренду земельних ділянок 

для ведення городництва  
1014 

27. Про продовження оренди земельної ділянки 1015 



28. 
Про затвердження Плану роботи Бережанської міської ради та 

графіку її пленарних засідань на I півріччя 2023 року 
1027 

 РІЗНЕ  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


