
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

22 грудня 2022 року м. Бережани №311-р 

 

Про скликання 2 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 друге засідання двадцять восьмої сесії Бережанської міської ради 

26 грудня 2022 року о 12.00 год.  

2. На розгляд сесії винести наступні питання: 
№ 

п/п 
Назва  

Проєкт 

№ 

1. 
Про присвоєння звання «Почесний громадянин Бережанської  

міської територіальної громади» 
1056 

2. 

Про затвердження Програми сприяння матеріально-технічного 

забезпечення Першого відділу Тернопільського районного 

центру комплектування та соціальної підтримки на період 2023-

2024 років 

1047 

3. 
Про затвердження Програми надання шефської допомоги 

військовій частині А  1461 на 2023рік 
1055 

4. 
Про надання іменної стипендії міського голови - обдарованій 

дитині Когут Тетяні Михайлівні 
1045 

5. 
Про розгляд листа Управління соціального захисту населення 

Тернопільської районної державної адміністрації 
1028 

6. 
Про розгляд листа  начальника архівного відділ у 

Тернопільської районної військової адміністрації 
1044 

7 Про затвердження зведеного  кошторисного  розрахунку 1046 

8. Про надання адресної грошової допомоги 1057 

9. Про погодження проекту договору про співпрацю 1060 

10. Про прийняття на баланс Бережанської міської ради 1058 

11. Про скасування рішення міської ради №748  від 28.04.2022 року 1059 



12. Про затвердження  розпоряджень  міського голови 1043 

13. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу даних земельних ділянок у власність 

1042 

14. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу даних земельних ділянок у власність 

791 

15. 
Про укладання договорів  управління спадщиною 

неуспадкованими земельними частками (паями) 
1048 

16. 

Про затвердження переліку земельних ділянок  

несільськогосподарського призначення щодо продажу  на 2023 

рік 

1049 

17. 
Про затвердження технічної документації з нормативно 

грошової оцінки земельної ділянки 
1050 

18. 
Про продовження договорів оренди земельних ділянок для 

ведення городництва 
1051 

19. 
Про затвердження проєкту із землеустрою щодо продажу права 

оренди земельної ділянки 
1052 

20. Про  поновлення  оренди  земельної  ділянки 1053 

21. Про продовження договорів особистого сервітуту 1054 

22. 
Про підтримку позиції Асоціації міст України щодо 

застосування права вето щодо законопроекту №5655 
1061 

 РІЗНЕ  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


