
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 31 березня 2016 року        № 22 

 

Про проведення місячника 

благоустрою та озеленення на 

території Бережанської 

міської ради 

 

Відповідно до п.п. 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Правилами благоустрою м. Бережани,  

виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Провести з 1 квітня по 30 квітня 2016 року  на території Бережанської 

міської ради місячник благоустрою та озеленення населених пунктів. 

2. З метою координації робіт по проведенню місячника по благоустрою 

утворити міський штаб згідно додатку № 1. 

3. Затвердити заходи з проведення місячника благоустрою та озеленення на 

території Бережанської міської ради згідно додатку № 2. 

4. Затвердити розподіл та закріплення територій за підприємствами, 

організаціями та установами м. Бережани згідно додатку № 3. 

5. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, головам ОСББ в період місячника організувати підпорядковані 

колективи на прибирання земельних ділянок, що знаходяться у власності чи 

користуванні, та прилеглої до них території. Поновити зовнішній вигляд 

огорож, фасадів основних та допоміжних приміщень, клумб, газонів, тощо. 

6. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську 

діяльність на території міста, виконати роботи з благоустрою власних та 

прилеглих територій, встановити урни для сміття, якщо такі не установлені, біля 

об’єктів господарювання у термін до 20 квітня 2016 року. 

7. Мешканцям приватного сектору міста Бережани та сіл Лісники і Рай 

утримувати в належному санітарному стані садиби та інші господарські 

споруди, прилеглі ділянки вулиць та територій. 



8. Залучити до участі в заходах волонтерів, громадські організації, 

учнівську та студентську молодь з відзначенням найбільш активних учасників 

місячника благоустрою через місцеві ЗМІ. 

9. Для проведення організованого прибирання території міста встановити 

єдиний санітарний день – кожна п'ятниця (з 15-ої години). 

10. Начальнику відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства міської ради Халупнику З.О. довести дане рішення 

до всіх керівників підприємств, установ, організацій та ФОП, які ведуть 

діяльність на території міської ради, з метою виконання ними заходів по 

благоустрою прилеглих територій, та опублікувати дане рішення у місцевих 

ЗМІ. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА       
 

                Халупник З.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської  ради від 31.03.2016 р. № 22 

 

Склад міського штабу з питань організації та проведення 

двомісячника благоустрою на території Бережанської міської ради 
 

 

 

    Адамович Петро Петрович  – перший заступник міського голови, керівник 

штабу; 

 

    Халупник Зіновій Онуфрійович – начальник відділу житлово-комунального 

господарства,  містобудування та  архітектури та  міської ради,  заступник 

керівника штабу. 

 

        Члени штабу: 

  

      Хомецький Михайло Семенович – директор МКП «Господар»; 

                                              

     Бурдаш Андрій Євгенович – директор МКП «Боробут»; 

 

      Спяк Катерина Миколаївна – директор МКП «Благоустрій»; 

 

     Кочило Ірина Богданівна – інженер з благоустрою МКП 

«Благоустрій».                                      

     

      Грабар Роман Михайлович - депутат міської ради. 

      

                                                                          

  

  

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету міської ради                      О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської  ради від 31.03.2016 р. № 22 
 

 

З А Х О Д И 

з проведення двомісячника благоустрою та озеленення на території 

Бережанської міської ради 
 

№ 

п/п 

Назва заходу, робіт Термін 

виконання  

Відповідальні за 

виконання  

Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Прибирання від сміття місць 

загального користування, 

узбіччя доріг, територій 

прилеглих до озера, лісосмуг 

до 20.04.2016 МКП «Благоустрій», 

МКП «Господар» 

 

2 Благоустрій територій, 

прилеглих 

до пам’ятників,  пям’ятних 

знаків, обелісків, 

меморіальних дошок  в 

м. Бережани 

до 20.04.2016 МКП «Благоустрій», 

керівники організацій, 

підприємств, установ 

 

3 Очищення вулиць від піску 

та шлаку 

до 10.04.2016 МКП «Благоустрій», 

МКП «Господар» 

 

4 Привести в належний 

санітарний 

стан кладовища м. Бережани, 

с. Рай, с. Лісники  

до 30.04.2016 МКП «Добробут», 

керівники організацій, 

підприємств, установ 

 

5 Ліквідувати стихійні 

сміттєзвалища по вул. 

Золочівська, вул.. 

Кобилянської, об’їзна дорога 

до 12.04.2016 МКП «Благоустрій», 

МКП «Господар» 

ТзОВ «Еко-інвест» 

 

6 Пофарбувати обладнання 

дитячих майданчиків 

до 20.04.2016 МГО «Рідне місто»  

7 Привести в належний 

санітарний 

стан при будинкові території 

багатоквартирних будинків 

(прибирання сміття, 

розчищення від порослі 

до 30.04.2016 ОСББ,  

МКП «Господар» 

 

8 Побілити дерева, стовпи 

вподовж вулиць 

до 30.04.2016 МКП «Благоустрій», 

МКП «Господар» 

 

 

9 Привести в належний стан 

санітарні зони джерел 

питного водопостачання 

(артсвердловин, 

водонапірної башти, 

прибрати сміття, побілити, 

вирубати поросль) 

до 20.04.2016 МКП «Добробут»  

10 Забезпечити контроль за Квітень Члени штабу  



утриманням громадянами 

своїх садиб, парканів, 

прилеглих до садибних 

ділянок вулиць у належному 

санітарному стані 

11 Провести толоку по 

 прибиранню населених 

пунктів  

16.04.2016 Члени штабу  

12 Провести акцію «Посади 

своє дерево» , залучивши до 

участі  в ній  громадськість, 

учнівську молодь 

Квітень  Члени штабу  

13 Привести в належний 

санітарний стан території, 

прилеглі до організацій, 

підприємств, установ 

30.04.2016 Керівники 

організацій, 

підприємств, установ 

 

 
 
 

 Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету міської ради                      О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

міської  ради від 31.03.2016 р. № 22 

Розподіл та закріплення територій за підприємствами, організаціями та 

установами міста Бережани 

(станом на 31 березня 2016 року) 
 
 

№ 

п/п Закріплена територія Назва установи 

1 Від Знака «Бережани» до вул. Золочівська права 

сторона 

Райавтодор 

 

2 Від Знака «Бережани» до вул. Золочівська ліва стор. 

 

СТО   

 

3 Від вул. Золочівська до вул. Замость 

Від вул.Тернопільська до заїзду до п.п. Павліва 

Укр.Енергетична Група 

 

4 Від вул. Замость  до зупинки « Макаронна ф-ка» 

 

П.п. «Христина» 

 

5 Вул. Замость 

 

П.п.  Здирко 

Драган«Христина» 

6 Зупинка вул. Золочівська  до вул.. Хатки 

 

ДП ЛМГ (гараж) 

 

7 Зупинка «Макаронна ф-ка» до моста ч/з Золоту Липу 

 

П.п. Януш,Щербата 

 

8 Від вул. Хатки  до вул.. Привокзальна 

 

ЛТУ «Укртелеком» 

 

9 Вул.Привокзальна від вул. Тернопільська до АС   

 

ТРО РайСТ 

 

10 Територія АС «Бережани»   

 

АС «Бережани» 

 

11 Від АС «Бережани» по вул. Кобилянської біля колишнього 

Райсількомунгоспу. 

ПП  Походжай  

 

12 Територія залізничної станції «Бережани» до  моста 

Л.Українки 

 

Станція «Бережани» 

 

13 Вул.. Привокзальна біля  МПП «Млин» 

 
МПП «Млин» Голов 

14 Вул. Привокзальна  права сторона  

 
М-н «Техніка», стадіон, в/ч, 

АЗС, п.п Танчук 

15 Вул. І.Франка 

 
Стадіон, в/ч, ДІАЗ 
 

16 Вул.Тернопільська від вул. Привокзальна до парку 

біля замку 

 

Маг. «Техніка», Меблева ф-

ка (ТОВ «БІГТУР»  

0504176406 

17 вул.. Тернопільська від моста до моста   

 

Тзов «Меркурій», п.п. Гель 

 

18 вул.. Тернопільська від моста до АТП  АЗС «WOG» 

19 Набережна Золотої Липи парку біля замку 

 

АТП «Бережаниавтотранс», 

п.п.Біленький,п.п.Солярчик,  

в/ч 3200, п.п.Загачевський 



20 Вул..Тернопільська- маркет «Норма», РБНТ, Ринок РайСТ, ЗОШ 

№ 2, Вик.служба, «Ощадбанк», 
М-н «Норма», РБНТ, Ринок 

РайСТ, ЗОШ № 2, Вик.служба, 

«Ощадбанк, 

МКП«Благоустрій»   

21 Вул. С.Бандери від «Укртелеком» до вул. Тиха ліва 

сторона 

Поліклініка, «Укрпошта». 

 

22 Вул. С.Бандери  права сторона  

 

РВУМВС,МКП«Благоустрій» 

 

23 Від вул. Тиха до вул. Нахімова,  обидві сторони 

 

БАТІ, МКП «Господар»,            

МКП «Благоустрій» 

24 Від вул. Нахімова до Рогатинська 65, обидві сторони  

 

МКП «Господар»,  

МКП «Благоустрій» 

25 Від Рогатинська 65 до вул. Злуки права сторона 

 

СВК«Україна»КП 

«Господар»,                       

МКП «Благоустрій» 

26 Від Рогатинська 65 до вул. Злуки   ліва сторона  

 

МКП «Господар»,                        

МКП «Благоустрій» 

27 Від вул. Злуки до знака «Бережани» обидві сторони    «Агроліс», МКП «Господар», 

МКП «Благоустрій» 

28 Площа Незалежності, Січових Стрільців, вул. Руська РВ МНС, Інтернат, гімназія, 

РайСТ («Колібріс») МегаКом 

29 Гімназійна, Валова, Мазепи 

 

ЗОШ № 1, ДНЗ «Ромашка 

30 Вул. Валова, Шевченка 

 

Пенсійний, Районна рада, 

РДА. 

Податкова, Упр.Геокадастру 

31 Вул. Шевченка Школа мистецтв, УЕГГ, 

 

Школа мистецтв, УЕГГ, Санаторій, 

ОСББ. п.п.Механік, 

«Сільгосптехніка», РЕМ,  

32 Вул.. Січових Стрільців, вул.. Валова 

 

МКП «Господар»,                         

МКП «Благоустрій» 

33 Вул. Пирогова  

 

ОСББ, Прокуратура, ДНЗ «Золотий 

ключик» 

34 Вул. Л.Українки обидві сторони 

 

МПП «Успіх», МПП «Ключ», 

МУВГ до вул. Хатки 

35 Вул..Лепких , Гоголя-біля кладовища, склозаводу (прилеглі 

території) 

 

МКП «Господар»,                        

МКП «Добробут», 

Тубдиспансер, Кенер Україна, 

пекарня Андріїв Р.Т. 

36 Вул.Чайківського від вул. Лепких, Бездільного- ліва сторона, вул. 

Садова-права сторона 
БАТІ 

 

37 вул..Садова від вул. Шептицького - обидві сторони 

 

ЗОШ № 3, БАТІ 

 

38 вул. Золочівська права сторона, від дороги на Куропатники 

(прилегла тер.) 

в/ч. 1461,АГС (Газова заправка) 

«Мікрон» 

39 вул.. Золочівська  ліва сторона                                                         

 

в/ч., АГС (Газова заправка) 

 

40 вул. Раївська від м-ну «ТЕКО» до заводу п/п «Надія-2», БАТІ, «Брати 

Милосердя», ДП ЛМГ 

41 вул. Набережна, (дамба, русло річки) 

 

УТМР,п.п. Здирко І.М. п.п. 

«ЛЮКС» 

42 Берег Зарайського потоку та р.Золота Липа (прилегла тер.) 

 

АТП «Бережаниавтотранс» 

 

43 Берег Зарайського потоку та р.Золота Липа (прилегла тер.) 

 

АТП «Бережаниавтотранс» 

 



44 Вул. Академічна права сторона до вул. Лепких 

 
«Укрпошта», БАТІ 

 

45 Вул. Академічна - ліва сторона, вул. Вірменська - права сторона, 

сквер 

 

ДІАЗ, ПП Біланчин   

 

46 Кладовище на вул. Лепких і на вул. Злуки МКП «Господар», 

 

1.«Бережаниавтотранс», 

2. МПП «Успіх», 

3. БАТІ,  

4. РЕМ,  

5. ДЛМГ,  

6. МУВГ,  

7. УЕГГ,  

8.«Уктелеком», 

9.«Тернопільтеплокомун-рго», 

10.«Укрпошта»,  

11. в/ч 3200,  

12. в/ч 16354,  

13. 2 РЗЗЗ 

14. Агроліс,  

15. МПП «Млин» 

16. ЦРКЛ 

17. МКП «Добробут» 

18. МКП «Благоустрій» 

19. Ветеринарна медицина 

20. РВ МНСУ 

21. Райавтодор 

 

 
 
 

 Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету міської ради                      О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 


