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ШАНОВНА ГРОМАДО! 
Дозвольте мені, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відзвітувати про свою діяльність, про роботу 
Бережанської міської ради та її виконавчого апарату за 2018 рік.  

Коротко характеризуючи роботу, треба зазначити, що рада працювала 
стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток міста за пріоритетними 
напрямками, розв’язуючи поточні питання життя громади, не перетворюючись на 
арену політичного протистояння.  

Разом із Вами ми прагнули організувати її так, щоб рада якомога повніше 
та ефективніше виконувала свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і 
головне – компетентно приймала відповідні рішення.  

Бережанська міська рада є повністю відкритою у своїй роботі. Всі 
засідання сесії міської ради, як і минулого року, відбуваються у відкритому 
режимі та у прямому онлайн ефірі у мережі INTERNET.  

У 2018 році Бережанська міська рада почала працювати у власному, а не 
орендованому приміщенні.  

Врешті-решт, разом з громадою нам вдалося таки домогтися капітального 
ремонту частини автодороги державного значення М-12, яка роками була анти 
візитівкою міста. Переконаний, що у 2019 році роботи будуть повністю завершені 
і жителі міста та подорожуючі матимуть можливість пересуватися комфортною 
дорогою та тротуарами. 

Наприкінці звітного року також відбулося дві значущі події в житті нашої 
громади: у листопаді 2018 року була створена Бережанська міська територіальна 
громада, шляхом приєднання громади с. Посухів Бережанського району, та в 
грудні 2018 році розпочато будівництво на території міського стадіону 
найбільшого в наші області спортивно-оздоровчого комплексу з плавальним 
басейном.  

У 2018 році відбулось 3 сесії Бережанської міської ради, котрі включали 23 
сесійних засідань.  

Загалом на сесіях Бережанської міської ради було розглянуто 971 заяв та 
звернень та прийнято 393 рішень.  

У звітному році плідною була робота постійних комісій міської ради, котрі 
засідали 89 раз, зокрема: 

- з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва 
– 19 засідань; 

- з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 
регламенту, депутатської діяльності та етики – 10 засідань; 

- з питань житлово-комунального господарства, містобудування, екології 
та надзвичайних ситуацій – 9 засідань; 

- з питань освіти, науки, молоді, культури, спорту та туризму – 6 

засідання; 
- з питань приватизації, продажу, оренди землі та природокористування – 

45 засідання; 
Серед головних здобутків хотів би відзначити: підготовку міських 

програм, за якими буде жити і розвиватися місто на перспективу та напрацювання 
важливих пріоритетних напрямків роботи, зокрема «Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі) Бережанської міської ради». 
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За 2018 рік   проведено 23 засідань виконавчого комітету міської ради, на 
яких розглянуто 443 питань та прийнято 342 рішення. Серед основних питань, які 
розглядалися на засіданнях виконкому, значну частку займали питання 
соціального захисту, житлово-комунального господарства, затвердження 
проектно-кошторисної документації, виконання бюджету,  роботи підприємств 
житлово-комунального господарства, навчальних закладів.  

За вказаний період видано 266 розпорядження міського голови з основної 
діяльності та 548 розпоряджень з кадрових питань, відряджень, відпусток. 

Засідання колегіальних та дорадчих органів при виконавчому комітеті 
проводилися відповідно до планів роботи. За звітний період проведено: 

- 4 засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення; 

- 33 засідань адміністративної комісії, на яких розглянуто 33 протоколи 
про адміністративні правопорушення, за розглядом яких винесено 28 постанов 
про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 
10404 грн.; 

- 4 засідання комісії з призначення одноразової матеріальної допомоги на 
яких розглянуто 61 заяву громадян, які опинилися у скрутному становищі; 

- 6  засідань міської комісії з питань захисту прав дитини  на яких 
розглянуто 57 питань; 

- 33 засідань комісії з обстеження житлово-побутових умов проживання 
жителів м. Бережани, сіл Лісники та Рай; 

- 4  засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 12 питань; 

- 3 засідання міської комісії із проходження альтернативної (невійськової) 
служби. 

За звітний період в міську раду від підприємств, організацій та установ 
надійшло 3445 листи та заяви. 

Мною, заступниками міського голови та секретарем міської ради   
проведено 132особистих прийомів, на яких прийнято 732 громадяни. 

Загалом, за цей період в міську раду поступило 3445 звернень від 
громадян, з яких: 

- по питаннях житлово-комунального  господарства  – 221; 

- по питанні земельних відносин – 698; 

- по питанні соціального захисту – 1521; 

- по питанню захисту дітей – 19; 

- по питанні діяльності об’єднань громадян – 22 

- інші питання –964. 

За категоріями авторів звернення надійшло :  
- від дітей війни   - 120; 

- від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС -40; 

- від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій – 264; 

-  від ветеранів праці   - 93; 

- від членів багатодітних сімей, від одиноких матерів   - 33. 

Для порівняння за 2017 рік до міської ради надійшло 2385  письмових та 
705  усних звернень під час особистого прийому громадян міським головою. 

При роботі зі зверненнями громадян додержуються встановлені терміни 
розгляду звернень. Для детального вивчення та надання кваліфікованої відповіді 
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залучаються працівники відділів міської ради та різні компетентні служби і у 
встановлений термін заявнику дається проміжна відповідь та  переноситься 
термін розгляду звернень. 

В окремих випадках, для вирішення піднятих в зверненнях питань на місце 
виїжджали спеціалісти міськради та відповідні фахівці. Головними ж в місті 
залишаються проблеми ремонту доріг і тротуарів, встановлення вуличного 
освітлення, зрізка аварійних дерев, покращення водопостачання та 
водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, надання матеріальних 
допомог. 

З метою вдосконалення  роботи зі зверненнями громадян  у приміщенні 
виконавчого комітету розміщено інформаційний стенд, який містить законодавчі 
акти,  відомості про посадових осіб, що ведуть прийом громадян та інше. 

Працівниками виконкому та комісіями порушені питання вивчаються у 
повному обсязі, усі звернення громадян розглядаються у встановлені терміни, 
своєчасно надаються обґрунтовані відповіді, а на засіданнях виконавчого комітету 
та сесіях міської ради приймаються рішення. 

Всі питання, порушені у зверненнях громадян, розглядаються у 
визначений законом термін, але, незважаючи на роз’яснення, громадяни 
звертаються у вищестоящі установи, сподіваючись, що там вирішення питань 
буде більш ефективним,  що призводить до повторних звернень. 

За звітний період  надійшло 32 повторних звернень (за 2017р. – 42). 

Переважна більшість повторних заяв стосується технічного стану житлового 
фонду, вирубки аварійних дерев, підтоплення присадибних земельних ділянок. 

Колективних надійшло 89 звернень (за 2017р. – 232). В них порушені 
питання про ремонт дороги, багатоквартирного будинку, зрізки дерев, 
підтоплення присадибних приватних земельних ділянок. 

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних 
напрямків діяльності виконавчого комітету, а стан роботи зі зверненнями 
громадян знаходиться на особистому контролі у міського голови. 

За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення 
певних питань, які складають 98 %, скарги –  2%. 

За зверненнями громадян вжито необхідні заходи, надано обґрунтовані 
відповіді і роз’яснення, а саме: 2144 звернень вирішено позитивно, по 1231 
зверненнях надано роз'яснення щодо шляхів вирішення, у задоволенні 56 

звернень відмовлено. 
В цілому виконавцями своєчасно надаються відповіді на звернення 

громадян, а в разі, коли звернення потребують додаткового опрацювання,  строки 
розгляду подовжуються, але в цьому випадку заявникам надаються відповіді-
повідомлення, де вказується строк надання відповіді, причини подовження строку 
розгляду. Такі заяви залишаються на контролі до кінцевого їх вирішення. 

Протягом звітного періоду скарги громадян на дії працівників міської ради 
безпосередньо в міську раду  не надходили. 

За звітний період спеціалістами міської ради видано: 
- довідок про склад сім’ї, або зареєстрованих осіб у житловому приміщенні 

(будинку)  – 9981; 

- довідок про членство в особистому селянському господарстві – 328.  

Окрім того, видано 705 актів  обстеження житлово-побутових умов 
громадян та 251 довідка-характеристика.  
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БЮДЖЕТ МІСТА  
Запорукою успішного розвитку кожного міста є збалансований міський 

бюджет. У 2018 році, як і в попередніх роках, забезпечено стабільність міського 
бюджету, не допускалось заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 
бюджетної сфери та комунальних підприємств, вчасно здійснювалась оплата за 
енергоносії та розрахунки з нашими контрагентами. 

Міський бюджет у 2018 році виконаний по доходах в сумі 84486,0 тис. грн. 
в тому числі загального фонду в сумі 82108,4 тис. грн. та спеціального фонду в 
сумі 2377,6 тис. грн.; по видатках в сумі 88771,2 тис. грн., в тому числі 
загального фонду в сумі 78776,3 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 9994,9 тис. 
грн. ( з них кошти передані із загального фонду до спеціального фонду в сумі 
7100,7 тис. грн.) 

До загального фонду міського бюджету  за  2018 рік надійшло 82108,4 тис. 
грн.  в тому числі власних доходів  54812,4 тис. грн., базової дотації 4324,3 тис. 
грн., освітньої субвенцій з державного бюджету – 21422,5 тис. грн., субвенції з 
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими  
освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету 
(на інклюзивно-ресурсний центр) – 280,6 тис. грн. та  субвенції з місцевого 
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти  «Нова українська школа»  за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету  - 354,6 тис. грн. та інші. 

План власних надходжень міського бюджету за 2018 рік  виконано на  
103,45  відсотка (при плані 52983,5 тис. грн. надійшло 54812,4 тис. грн.), або на 
1888,9 тис. грн. більше планових призначень. У порівнянні з відповідним 
періодом 2017 року досягнуто приріст надходжень в обсязі 5949,1 тис. грн. 

Основним  джерелом доходів є податок  на доходи фізичних осіб, питома 
вага якого в  загальних надходженнях складає 61,6 відсотки. За 2018 рік  надійшло 
33774,7 тис. грн. що  на 1333,3 тис. грн. більше планових показників. У 
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли  на 3678,5 
тис. грн.  

Податку на прибуток  від підприємств комунальної власності надійшло 8,6 
тис. грн. що  на 3,1 тис. грн. менше  відповідного періоду 2017 року.               

Місцеві податки виконано на 104,49 відсотка, при плані поступлень 
11840,5 тис. грн. надійшло до бюджету 12372,6 тис. грн., що на 532,2 тис. грн. 
більше планових показників та на 2256,7 тис. грн. більше відповідного періоду 
минулого року. 

Податок на майно виконано на 106,21 відсотка, при плані поступлень 
4217,9 тис. грн. до бюджету надійшло 4480,0 тис. грн., що на 262,1 тис. грн. 
більше планових показників  та  на  490,5 тис. грн.  більше відповідного періоду 
2017 року. 

До спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік  при планових 
показниках 2202,4 тис. грн. надійшло 2377,6 тис. грн., що становить 107,95 
відсотки,  в тому числі  1013,0 тис. грн.  власні надходження бюджетних установ, 
які складають 42,6 відсотки від загальної суми надходжень. 

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 
державного бюджету склали 78776,3 тис. грн. , або 99,96 відсотка до річного 
плану (78817,1 тис. грн.) 

Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 



 
6 

-  міську раду  – 17791,3 тис. грн., з них апарат міської ради – 9037,6 тис. 
грн., КП «Господар»: на благоустрій – 4680,9 тис. грн. та на утримання доріг 
1967,6 тис. грн., КП  «Добробут» - 203,1 тис. грн., територіальний центр – 1335,8 

тис. грн. і інші. 
-  відділ освіти, молоді і спорту спрямовано 51660,1 тис. грн., з них фізичну 

культуру і спорт – 1351,3 тис. грн.; 
-  відділ  культури, туризму та релігій – 7008,7 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 3872,7 тис. грн.; 
-  фінансове управління – 2316,1 тис. грн., з них апарат фінансового 

управління – 1231,1 тис. грн., передано місцевим бюджетам  іншу субвенцію в 
сумі 864,6 тис. грн. та передано державному бюджету -140,0 тис. грн., субвенції 
на інвестиційні проекти – 80,4 тис. грн. 

Бюджетними установами спожито енергоносіїв та  проведено розрахунків  
на суму 5124,7 тис. грн. 

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 
фонду, який на початок року складав 5641,6 тис. грн., розподілено 5627,0 тис. грн. 
( 2648,1 тис. грн. - з основного рахунку, 2462,3 тис. грн.- освітня субвенція, 516,6 
тис. грн.- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій), з 
яких на  заробітну плату з нарахуванням спрямовано 2522,3 тис. грн., або 44,8 
відсотка до розподіленої суми, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

9,0 тис. грн., інші поточні видатки – 539,4 тис. грн., капітальні видатки (кошти, що 
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 2161,2 тис. 
грн.( 38,4 відсотка) та трансферти органам місцевого самоврядування 395,0 тис 
грн.  

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 
бюджету розподілено  коштів в сумі 2457,8 тис. грн. з яких на  заробітну плату з 
нарахуванням спрямовано 665,0 тис. грн. (27,1 відсотка),  інші поточні видатки – 

1730,1 тис. грн. або 70,3 відсотка до розподіленої суми та капітальні видатки 
(кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 

62,7 тис. грн.( 2,6 відсотка). 
Видатки спеціального фонду міського склали 9994,9 тис. грн., або на 86,7 

відсотки до річного плану (11531,3 тис. грн.) з них за рахунок власних 
надходжень бюджетних установ склали – 928,7 тис. грн. та за рахунок 
благодійних внесків – 94,4 тис. грн. 

У 2018 році Бережанською міською радою придбано:  

Основні засоби:  
 Металеві декоративні конструкції до пам’ятника «Героям Небесної 

сотні» вартістю 34353 грн.;  
 Багатофункціональний пристрій Canon  SENSYS MF231, вартістю 7200 

грн.;  
 ЕКК MINI 500,02МБ, вартістю 1318 грн.;  
 ЕКК MINI 500,02МБ, вартістю 1392 грн.; 
 Комп’ютер в комплекті, вартістю 4100 грн.; 
 Принтер CANON 600, вартістю 1200 грн.;  
 MINI-T400, вартістю 2675 грн.; 
   Комп’ютер в комплекті, вартістю 7040 грн.; 
 Принтер, вартістю 1569 грн..  
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Малооцінний інвентар, загальною вартістю 155879 грн., а саме:   

№ Назва К-сть 
Вартість, 

грн. 
1 Печатка №1 пломбір / Е 20,22,25мм  1 140,00 

2 Печатка №2 пломбір / Е 20,22,25мм  1 140,00 

3 Печатка №3 пломбір / Е 20,22,25мм  1 140,00 

4 Печатка №4 пломбір / Е 20,22,25мм  1 140,00 

5 Печатка №5 пломбір / Е 20,22,25мм  1 140,00 

6 Печатка №6 пломбір / Е 20,22,25мм  1 140,00 

7 Печатка №7 пломбір / Е 20,22,25мм  1 140,00 

8 Cтілець Гранд алюм Мадрам Бордо отд.Мадрас Бордо 30 30150,00 

9 Стіл офісний 2 6000,00 

10 Тумба офісна 5 4600,00 

11 Шафа офісна 8 20000,00 

12 Шафа офісна 2 5200,00 

13 Фасадна вивіска 1 340,00 

14 Калькулятор 1 375,00 

15 Калькулятор 1 150,00 

16 Охоронний прилад приймально-контрольний Дунай - 4L 1 3360,00 

17 Блок безперебійного живлення Powercom 600  5 7350,00 

18 Акустична система Genius SP-HF-160 USB Black 1 239,00 

19 Тачка чорна будмонстр 1 900,00 

20 Стілаж металевий 5 4760,00 

21 Стілаж металевий 1 954,50 

22 Стабілізатор LogicPower LPT-500 RL  1 450,00 

23 Блок безперебійного живлення ББЖ Eaton 1 4550,00 

24 
Печатка (діаметр 38-40мм)+оснащення до кругл. Печаток 
пласт. Д40мм (з пласт.футляром) 1 540,00 

25 
Класична печатка Д 40 мм + оснащення до кругл. Печаток 
пласт. Д40мм (з пласт.футляром) 2 950,00 

26 Штамп кутовий 56*36 + оснащення прямокутне 40*60мм 1 230,00 

27 Шафа з умивальником 1 2750,00 

28 Холодильник  1 2300,00 

29 Стабілізатор Defender Premium 600i  2 1390,00 

30 Печатка Д45 мм 1 360,00 

31 Стіл офісний 8 18000,00 

32 Стіл офісний 1 3 6900,00 

33 Стіл офісний кутовий 4 7200,00 

34 Трибуна 1 1700,00 

35 Штори 12 5220,00 

36 Тюлі 12 1380,00 

37 Карниз 2,4 3 3600,00 

38 Жалюзі вертикальні білі 13 13000,00 
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ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

Основним завданням загального відділу є: забезпечення діловодства в 
апараті міської ради, оперативно-технічний контроль за строками проходження і 
виконання службових документів, ведення роботи із запитами на публічну 
інформацію, депутатськими зверненнями , зверненнями громадян , листами, 
заявами, отримання почтової кореспонденції в паперовому та електронному 
виглядах, доведення до виконавців листів та іншої кореспонденції. 

За звітній період загальним відділом була  оновлена номенклатура справ 
Бережанської міської ради та направлена в відділи та структурні підрозділи,  було 
розроблено та затверджено Посадові інструкцій для працівників загального 
відділу.  

Станом на 31.12.2018 року було зареєстровано та передано за 
призначенням 2484 документи вхідної кореспонденції, 2697 документів вихідної 
кореспонденції, оформлено у встановленому порядку і відправлено 2266 листів, 
зареєстровано та надано відповідь на 51 запит на доступ до публічної інформації.  

За звітній період загальним відділом отримано  та доведено до виконавців 
142 розпорядження та 19 доручень голови Тернопільської обласної адміністрації, 
Тернопільської обласної ради та інших вищестоящих органів влади, 126 
розпоряджень та 13 доручень виконані в повному обсязі.   

На довготерміновому контролі в загальному відділі міської ради перебуває 
16 розпоряджень та 5 доручень з термінами надання інформації щодекадно, 
щомісячно, щоквартально або з визначеною датою виконання. 

На виконання рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради              
№ 494 від 27 лютого  2018 року «Про роботу загального відділу Бережанської 
міської ради за 2017 рік» проведено розподіл повноважень з відділом «Центр 
надання адміністративних послуг» (далі ЦНАП), спеціаліст загального відділу  
займається видачею довідок про склад сім’ї,  про місце проживання і т.п., які 
потрібні для Управління соціального захисту населення, нотаріуса та інших 
установ. За 2018 рік їх було видано 10 309, оформлено та видано 705 актів 
обстеження житлово-побутових умов. Усі звернення громадян приймаються 
адміністратором відділу ЦНАП і  оформляються як адміністративні послуги. 

Щотижня готується і надається відповідальним (на кого покладений 
контроль за виконанням документів) інформаційні матеріали-нагадування щодо 
термінів виконання цих документів. 

Упродовж 2018 року постійно надавалась методична допомога, спрямована 
на зміцнення виконавської дисципліни, забезпечення своєчасного та якісного 
виконання контрольованих документів, ведення діловодства, опрацювання та 
підготовки службових та розпорядчих документів, запитів на інформацію тощо, 
підготовлено розпорядчі документи за напрямом діяльності відділу. 

Посадовими особами загального відділу підготовлено та відправлено 112 
листівок з нагоди Державних та релігійних  свят України. 

Також загальний відділ виконує інші доручення керівного складу міської 
ради. 
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ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Відповідно до рішення сесії № 436 від 23.12.2016 року «Про затвердження 
структури та штатного розпису Бережанської міської ради» створено відділ 
«Центр надання адміністративних послуг». 

Рішенням сесії № 479 від 26.01.2017 року затверджено Положення, 
регламент, режим роботи, перелік адміністративних послуг, зразки інформаційних 
та технологічних карток. 

Роботу відділу розпочато з 01.03.2017 року . 
Відділ «Центр надання адміністративних послуг » (далі – ЦНАП) здійснює 

свою діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та 

видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів ЦНАПу. 
Режим роботи ЦНАПу зорієнтований виключно на потреби суб’єктів 

звернення. Прийом документів у ЦНАП становить п’ять днів на тиждень дев’ять 

годин на день, без перерви на обід. Кількість послуг, які можна отримати у 

ЦНАПі, становить 148 і включає найбільш затребувані мешканцям міста: 
реєстрація фізичних та юридичних осіб, реєстрація речових та майнових прав, 
земельні та архітектурні питання, матеріальна допомога , акти обстеження 

житлово – побутових умов жителів міста тощо. 
На всі послуги оновлені інформаційні та технологічні картки, форми заяв. 
Дані послуги надаються відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги», Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань». 
Кількість часу для отримання послуг, які надаються у ЦНАПі становить: 
 для адміністративних послуг МВК близько 10-15 хвилин; 
 державна реєстрація (внесення змін до відомостей) юридичної особи – 

15-20 хвилин враховуючи сканування документів; 
 державна реєстрації прав на нерухоме майно – 20 хвилин враховуючи 

сканування документів. 
 кількість відвідувачів центру складає 40-50 відвідувачів в день. 
В приміщенні ЦНАПу бажаючі можуть скористатися інформаційними 

стендами або отримати консультацію безпосередньо від адміністраторів. 
Найбільш популярними послугами, які надані через ЦНАП є послуги: 

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, адміністративні послуги 

МВК, державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, 
адміністративні послуги сесії міської ради. 

Також в приміщенні ЦНАП-у безпосередньо надаються послуги 

посадовими особа міської ради. А саме : видача довідок різноманітного формату – 

спеціаліст загального відділу; 
Проведення реєстрації – зняття з реєстрації осіб – спеціаліст юридичного 

відділу. 
Надходження до місцевого бюджету 

За січень - грудень 2018 року фізичні та юридичні особи, які звернулися за 

отриманням адміністративних послуг, сплатили до міського бюджету міста 

Бережани кошти в сумі 93тис. 8750грн.  
До Державного бюджету надійшло 13тис. 640 грн. 
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 
Упродовж 2018 року (станом на 01.01.2019 р.) ЦНАП-м надано 4355 

консультацій, з яких отримано 3892  адміністративних послуг  з них 

- 3875 надані Бережанською міською радою (сесія, виконком)  
- 1239 у сфері Державної реєстрації 
-17 Головним територіальним управлінням юстиції 
Впродовж звітного періоду актуальними залишаються соціальні питання, 

виділення земельних ділянок для будівництва, питання житлово-комунального 

господарства, а саме; ремонт багатоповерхових будинків, ремонт доріг, 
благоустрій прилеглих територій, оформлення матеріальної допомоги, надання 

актів обстежень житлово – побутових умов, оформлення документів на земельні 
ділянки, будівельні питання, реєстрація права власності на об’єкти нерухомості, 
реєстрація фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб та громадських 

організацій, а також видача довідок і проведення реєстрації та зняття з реєстрації 
громадян. 

На офіційному веб сайті міської ради оновлюється інформація щодо 

роботи ЦНАПу де кожен бажаючий може знайти інформаційні картки на 

адмінпослуги, які надаються через ЦНАП. 
З планів 2017 року нами реалізовано: відкрито нове приміщення ЦНАП-у, 

підписано договір про надання адміністративних послуг у сфері реєстрації 
транспортних засобів, заміна прав та інші послуг з Регіональним сервісним 
центром МВС в Тернопільській області. 

Також у 2018 році наш відділ взяв участь  у Фазі впровадження Програми 
«U-LEAD з Європою» в частині модернізації ЦНАПУ, а саме оновлення 
комп’ютерної техніки та запровадження програми «Вулик», яка має на меті 
організувати систему документоведення. Результат розгляду заявки буде 
оприлюднено до 28 лютого 2019 року. 

Плани на 2019 рік. 
 Запровадження видачу закордонних біометричних паспортів; 
 Видача ID –картки для громадян України; 
 Реєстрація шлюбів; 
 Збільшення пропускної здатності ЦНАПу впродовж одного робочого 

дня фізичних та юридичних осіб, які звертаються за отриманням 

адміністративних послуг. 

ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, 
забезпечує комфортне перебування відвідувачів у ЦНАПі та високу якість 

обслуговування. Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму, 
обізнаності адміністраторів  щодо надання адміністративних послуг. Вся робота в 

ЦНАПі спрямована на якісне обслуговування населення за якомога коротший 

термін без порушення законодавства. 
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ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради за період з 
01.01.2017 року по 31.12.2018 року державними реєстраторами відділу надано 676 
(шістсот сімдесят шість) послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, з них 516 (п’ятсот шістнадцять) платних послуг та 160 (сто 
шістдесят) безоплатних послуг, а саме : 

Право власності 
- житлові будинки, будівлі, споруди, квартири, житлові та нежитлові 

приміщення, комплекси, об’єкти незавершеного будівництва - 118 послуг; 
- земельні ділянки - 401 послуга; 
Речові права, похідні від права власності 
- право оренди та право постійного користування земельною ділянкою – 

98 послуг; 
Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

– 43  послуги; 
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно – 102 послуги; 
Взяття на облік безхазяйного майна – 3 послуги.      
Знищення об’єктів нерухомого майна – 3 послуги.         
Відкликання заяви – 6 послуг. 
 

Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради за період з 
01.01.2018 року по 31.12.2018 року надано 512 (п’ятсот дванадцять) послуг у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а 
саме: 

- Державна реєстрація фізичної особи - підприємця – 123 послуги; 
- Державна реєстрація створення юридичної особи – 16 послуг; 
- Державна реєстрація припинення фізичної особи – підприємця - 110 

послуг; 
- Державна реєстрація припинення юридичної особи – 8 послуг; 
- Внесення рішення про припинення юридичної особи – 9 послуг; 
- Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця – 116 послуг; 
- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 86 

послуг. 
Загалом, державними реєстраторами відділу державної реєстрації 

Бережанської міської ради за 2018 рік надано 1188 послуг.      
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ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

Юридичний відділ Бережанської міської ради є структурним елементом 

апарату Бережанської міської ради, який у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, рішеннями органів місцевого 

самоврядування. 
Основним завданням відділу є правове забезпечення діяльності міського 

голови, міської ради, її виконавчого комітету, а також відділів міської ради. 
Робота юридичного відділу за вказаний період спрямовувалася на 

організацію правової роботи, щодо правильного застосування, неухильного 

додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства міською 

радою, виконавчим комітетом, керівниками та працівниками його відділів під час 
виконання покладених на них завдань. 

Відповідно до Положення про юридичний відділ Бережанської міської 
ради основними завданнями та функціями юридичного відділу є: 

 представлення у встановленому законодавством порядку інтересів, 

Бережанської міської ради, її виконавчого комітету під час розгляду правових 
питань і спорів; 

 прийняття участі у апаратних нарадах при міському голові; 
 прийняття участі у проведенні прийому громадян міським головою з 

метою надання роз’яснень з правових питань; 
 прийняття участі в пленарних засіданнях Бережанської міської  ради та 

засіданнях виконавчого комітету Бережанської  міської ради; 
 надаються консультації з правових питань посадовим особам апарату 

міської ради, працівникам комунальним підприємств та установ; 
 надання правових висновків щодо документації, яка виносилась на 

розгляд комісії з питань захисту прав дітей виконавчого комітету міської ради 

 за дорученням міського голови працівники юридичного відділу 
розглядають листи  прокуратури, ухвали суду, відповідні документи інших 
правоохоронних і контролюючих органів. 

Загальна штатна чисельність відділу становить – 4 штатних одиниці, 
начальник відділу – 1 шт. од., головний спеціаліст – 1 шт. од., спеціаліст І 
категорії – 2 шт. од.. Фактично,  виконання функцій відділу здійснюється – 3 

посадовими особами відділу, оскільки розпорядженням міського голови на одного 

із  спеціалістів І категорії юридичного відділу міської ради покладено виконання 

обов’язків з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб. 
Так, протягом 2018 року роботу юридичного відділу можна поділити 

на  основні  напрямки, зокрема: 
І. Договірна робота. 
Юридичним відділом міської ради ведеться юридичний супровід 

(узгодження істотних умов договору) та правова експертиза договорів стороною,  
у яких є не тільки міська рада, а й самостійні структурні підрозділи та комунальні 
підприємства.  

Зокрема, це договори : 
 про здійснення державних закупівель; 
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 про пайову участь у розвитку інфраструктури; 
 про передачу міжбюджетних трансфертів; 
 про передачу в оренду  майна; 
 продаж комунального майна через аукціон (земельні ділянки та об’єкти 

нерухомості). 
та інші договори. 
Юридичним відділом міської ради ведеться повний юридичний супровід 

оренди комунального майна територіальної  громади  від подачі заяви на оренду, 
проведення незалежної експертної оцінки майна до укладення та реєстрації 
договору.  

Досягненнями відділу є приведення договірних відносин оренди 

комунального майна  міської ради, у відповідність до вимог Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», а саме:  
 Договір оренди гідроспоруди річки «Золота Липа»; 
 Договір оренди частини даху приміщення будинку пл. Ринок, 15 в            

м. Бережани – ПрАТ «Київстар»; 
 Договір оренди частини даху приміщення будинку  пл. Ринок, 15  в                   

м. Бережани – МТС; 
 Договір оренди частини даху приміщення будинку пл. Ринок, 15 в                  

м. Бережани – ПрАТ «Київстар»; 
 Договір оренди частини даху приміщення будинку по вул. Ів. Франка, 8 

в м. Бережани ПрАТ «Київстар». 
Окрім того, в 2018 році юридичний відділ повністю взяв на себе 

підготовку договорів про оренду земельних ділянок комунальної власності  з 

державною реєстрацією та без неї (городництво), договори оренди умовних 

часток земельних ділянок та земельних сервітутів. 
Такими діями досягнуто значних позитивних наслідків, а саме: 
1. Знижено рівень витрат потенційних орендарів на підготовку договорів 

та  спонукання до своєчасного укладення договорів; 

2. проведення державної реєстрації договорів оренди через Відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради. 
3. Взяття під контроль суб’єктів – Орендарів, яким надано в оренду  

земельні ділянки, проте договори оренди не укладено. 
ІІ. Забезпечення представництва в судах 

Важливим напрямком в роботі працівників відділу є представлення 

інтересів міської ради, її виконавчого комітету,  міського голови в судових 

установах. Відповідно до чинного законодавства України будь-які рішення 

органів місцевого самоврядування можуть бути оскаржені у судовому порядку. 
Тому представництво інтересів міської ради в судових органах відіграє значну та 

суттєву роль. 
Так, всього протягом 2018 року в судах різних інстанцій розглянуто 18 

справ, де стороною є Бережанська  міська рада чи виконавчий комітет в рамках 

цивільного, господарського, адміністративного судочинства. З них лише одне 

судове рішення задоволено частково, щодо  гр. Ковальської М.В., у всіх інших –
на користь Бережанської міської ради. 
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ІІІ. Надання юридичної консультації та роз’яснень 

Юридичним відділом Бережанської  міської ради  ведеться прийом 

громадян та з кожного питання, що стосується захисту прав та інтересів людини, 
жителям нашого міста надається розгорнута консультація щодо роз’яснення 

Законів України із земельних, житлових, соціальних та інших питань. 
Незахищеним категоріям громадян (пенсіонерам, ветеранам війни, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим громадянам) надається 

безоплатна первинна правова  допомога. Зокрема, згідно журналу реєстрації 
особистого прийому громадян юридичним відділом міської ради надано 

юридичну консультацію та роз’яснення: 
74 – громадянам, що зверталися до відділу (у сфері сімейних відносин, 

щодо прийняття спадщини, житлові, земельні питання, щодо права власності, 
діяльності судових органів та ін.). 

Щодня надаються  консультації та роз’яснення посадовим особам апарату 

міської ради , що стосуються сфери їх роботи. 
ІV. Координація нормотворчого процесу Бережанської міської ради. 
У 2018 році юридичним відділом проводилася правова експертиза проектів 

рішень Бережанської  міської ради, виконавчого комітету з земельних питань, з 
питань комунального майна, бюджету, житлових та соціальних питань, а також з 
питань захисту прав неповнолітніх та інше. Розпоряджень міського голови, 
зокрема, з кадрових питань та ін.. 

Зокрема, рішень сесії – 1201; 

Рішення МВК – 779; 

Розпорядження міського голови – 204. 

V.  Інші напрямки діяльності 
З найбільш вагомих слід відзначити: 
1. Працівниками відділу здійснено заходи  щодо підготовки документів 

для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. А саме в 2018 році взято на 

облік: гідроспоруда Бережанського озера по вул. Набережна, 5, нежитлові будівлі 
– очисні  по вул. С. Стрільців, 69 «А» ,  нежитлові будівлі по вул. С. Стрільців, 46 

«А», нежитлове приміщення гараж по вул. Міцкевича, 2А. Передано у 

комунальну власність на підставі рішення Бережанського районного суду від 

28.12.2018 року  нежитлові приміщення аварійно-рятувальної станції по вул. 
Набережна, 8 в м. Бережани.  Проблеми, з якими стикаються посадові особи 

відділу: відсутність кошторисних призначень для замовлення матеріалів технічної 
інвентаризації, адресна дезорієнтація, відсутність інформації про приналежність 

об’єкту конкретному забудовнику.  
2. Працівники відділу залучаються до роботи у засіданнях сесії, 

виконавчого комітету міської ради, у нарадах і засіданнях постійних та 

тимчасових комісій з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, 
адміністративна, з питань захисту прав дитини, у засіданнях тендерного комітету 

та інших. Здійснювалися виїзди по обстеженню майна, територій, житлових умов 

та ін.. 
3. Підготовлено та направлено претензії по неналежному використанню 

земельних ділянок, несвоєчасній сплаті орендної плати та сплаті в неналежному 

розмірі: 
ТДВ «Мікрон», рішення суду від 16.11.2015 року  задоволено позовні 

вимоги на суму 90928,49 грн., несплата орендної плати за 2016, 2017, 2018 роки; 
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ПП «Креатор-БУД» використання без правовстановлюючих документів 

земельної ділянки під об’єктом нерухомості; 
ТзОВ «Агрофуд»; ТзОВ «Кеннер-Україна»; 
ТзОВ «Захід авто центр», виявлено недоотримання коштів міським 

бюджетом  внаслідок заниження розміру нормативно-грошової оцінки земельної 
ділянки, у сумі 72 678,53 грн.; 

ТзОВ «Медобори»,  виявлено недоотримання  коштів міським бюджетом  
внаслідок заниження розміру нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, у   
сумі 357000 грн.; 

Гр. Головацька Г.І. та Головацький В.П., використання земельної ділянки 
без правовстановлюючих документів по вул. Шевченка, 63/2 в м. Бережани; 

Здирко Т.І., використання земельної ділянки без правовстановлюючих 
документів по вул. Набережна, 4, вул. Набережна, 4А, вул. Набережна, 5, вул. 
Замость, 6, вул. Замость 6А; 

Гр. Любінська Оксана Ярославівна,  використання земельної ділянки без 
правовстановлюючих документів по вул. Рогатинська, 101/1; 

ПАТ «Укрзалізниця», використання земельної ділянки без 
правовстановлюючих документів по вул. Привокзальна, 5А; 

Гр. Герасимів Олег Степанович, нецільове використання земельної 
ділянки; 

Гр. Гавришків Святослав Любомирович,  використання земельної ділянки 
без правовстановлюючих документів по вул. Шевченка, 136 в м. Бережани. 

4. З квітня 2018 року на підставі розробленого посадовими особами 
юридичного відділу положення та необхідного переліку документів розпочала 
свою роботу комісія по відшкодуванню збитків внаслідок використання 
земельних ділянок без правовстановлюючих документів, самовільного 
використання та ін..  

В добровільному порядку відшкодовано до міського бюджету:  
 Танчук В. І. – 26 000 грн.; 
 Кравець Н.М. – 23 196 грн.; 
 Драган С.В. – 3988 грн.; 
 Білий І.М. – 1245,80 грн.; 
 Сорока М.І. – 1849,40 грн.; 
 Мужанов Р.Ю. – 805,04 грн. 
5. За 2018 рік укладено 3 договори на розвиток та створення соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: 
 Гогатко А.А. – 3 101,40 грн.; 
 Сівко Р.В. – 6 442,65 грн.; 
 Фанга Р.Я. – 37 477,00 грн. 
6. В 2018 році Бережанська міська рада одна із перших на території 

України приєдналась до пілотного проекту «Прозорро. Продажі». Посадові особи 
юридичного відділу міської ради  пройшли навчання та успішно провели 
процедуру продажу через відкритий аукціон  продажу з умовами нежитлових 
приміщень, вбиралень по вул. Привокзальна,  та по вул. Міцкевича, в м. 
Бережани. В результаті чого, до міського бюджету надійшли кошти в сумі: 374 
тис. грн та 226 тис. грн. відповідно.  
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Працівниками юридичного відділу Бережанської міської ради і надалі 
посилено проводитиметься робота щодо виконання своїх посадових обов’язків, 
доручень міського голови, заступників міського голови щодо захисту законних 

прав та інтересів міської ради та об’єднаної територіальної громади – 

Бережанської  міської  територіальної  громади в цілому. 
 

РОБОТА З ПИТАНЬ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Рішенням виконавчого комітету Бережанської міської ради №78 від 
24.06.2016 р створено міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення. Даною робочою групою в 2018 році: 

 Проведено засідань – 11; 

 Заслухано робочою групою керівників підприємств – 3; 

 Кількість обстежених суб’єктів господарювання – 40; 

 Виявлено при обстеженні неналежно оформлених трудових відносин з 
працівниками – 8; 

 Виявлено при обстеженні без державної реєстрації – 4; 

 Укладено трудових договорів з повідомленням ДФС – 13; 

 Укладено договорів цивільно – правового характеру з повідомленням 
ДФС – 2; 

На особистий прийом до головного спеціаліста – інспектора праці міської 
ради в 2018 році звернулось 14 (чотирнадцять) осіб. Усім надано роз’яснення 
відповідно до чинного законодавства в усній і в письмовій формі. 

Проводиться щоденна робота з платниками податків (за основним так і 
неосновним місцями обліку). В результаті даної роботи до місцевого бюджету  
додатково надійшло від Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати – 586351,90 грн. 

 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

Земельним відділом за звітний період проводилася певна робота у сфері 
регулювання земельних відносин та забезпечення конституційних та законних 
прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу 
України та інших нормативних актів України. 

За звітний період до відділу надійшло 784 звернень від суб’єктів земельних 
відносин щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та 
юридичних осіб на землю, в т.ч. від юридичних осіб – 90, від фізичних осіб – 694. 

Видано 1012 довідок громадянам для подання до органу праці та соціального 
захисту населення та на вимогу. 

Опрацьовані звернення, які підлягали розгляду сесією міської ради, були 
сформовані в проекти рішень та подані на розгляд постійних депутатських комісій 
міської ради. Проведено 45 засідань комісії з питань приватизації, продажу, 
оренди землі та природокористування на яких розглянуто 721 заяву та клопотання, 
45 з яких розглядалися безпосередньо на місці. 

Земельним відділом міської ради  станом на 01.01.2019 року підготовлено 
та подано на розгляд пленарних засідань Бережанської міської ради 106 проектів 
рішень, яких 632 підпункти. 
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Спеціалістами відділу постійно надається необхідна методична допомога 
громадянам та юридичним особам з питань у сфері регулювання земельних 
відносин.         

З метою належного вирішення питання надання земельних ділянок у 
власність громадянам міста за активної участі земельного відділу, ведеться робота 
по реалізації проекту землеустрою щодо встановлення і зміни адміністративної 
межі міста Бережан.  

Кінцевим етапом погодження є розгляд та затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни меж міста Верховною Радою України. 

Особлива увага приділяється питанню виділення земельних ділянок 
учасникам АТО. 

Станом на 01.01.2019 року  погоджено надання земельних ділянок 
громадянам, які мають статус   учасників бойових дій, та мають бажання отримати 
земельну ділянку: 

 для ведення садівництва за межами міста – 37 

Відділом виконані заходи щодо проведення експертної грошової оцінки та  
продажі 5  земельних ділянок  несільськогосподарського призначення    на 
загальну суму 624147 грн. 

За 2018 рік відділом підготовлено та подано для підпису 74 договори 
оренди земельних ділянок терміном на 1 рік для ведення городництва, 2 договорів 
особистого земельного сервітуту,  7 договорів умовної частки , договорів оренди, 
які внесені в державний реєстр – 36. 

За укладеними договорами оренди земельних ділянок надходження до 
міського бюджету за 2018 рік склали  2654706,88 грн., в т.ч.  

 орендна плата від юридичних осіб – 1982392,38 грн. 
 орендна плата від фізичних осіб – 672314,5 грн. 

Відділом виконані заходи щодо сприяння підготовки  та затвердження: 
 детального плану території по вул. Тепла в м. Бережани для 

будівництва автогаражів,  
 виготовлено  проект землеустрою щодо відведення в оренду , шляхом 

аукціону, земельної ділянки по вул. Набережна в м. Бережани для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення та подано на реєстрацію 
земельної ділянки. 

 виготовляється  проект із землеустрою щодо продажу права оренди 
щляхом аукціону  на земельну ділянку по вул. Шевченка в м. Бережани для 

будівництва складських приміщень. 
Виготовлено та затверджено 24 проекти землеустрою щодо передачі у 

власність та користування земельних ділянок для будівництва індивідуальних 
гаражів по вул. Тепла, 23 в м. Бережани. 

Проводилася робота щодо інвентаризації земельних ділянок на яких 
розміщені об’єкти нерухомості  і не укладено договори оренди земельних ділянок. 
Внаслідок чого в  добровільному  порядку відшкодовано до міського бюджету 
57084,24 грн.. 

Однак, не всі власники майна, яке розташовано  на земельних ділянках 
комунальної власності добросовісно відносяться до сплати плати за землю, яка до 
речі є обов’язковою відповідно до вимог податкового кодексу, але відділом 
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постійно ведеться моніторинг та вживаються заходи щодо стягнення збитків 
нанесених використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.  

Слід відмітити, що головна проблема у регулюванні земельних відносин є  
відсутність дієвих важелів впливу територіальної громади  на порушників 
земельного законодавства, відсутність дійового контролю у місцевого 
самоврядування за нарахуванням та сплатою плати за землю.  

Працівниками земельного відділу і надалі посилено проводитиметься 
робота   щодо виконання своїх посадових обов’язків, доручень міського голови, 
заступників міського голови. 

 

СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

Протягом 2018 року сектор економіки Бережанської міської ради 
виконував завдання, що передбачені положенням про сектор, річними, 
квартальними і щомісячними планами роботи сектору, іншими нормативно-

правовими актами, розпорядчими документами голови обласної державної 
адміністрацій, міського голови, рішеннями сесії Бережанської міської ради та 
виконавчого комітету Бережанської міської ради. 

Робота сектору економіки 2018 році була спрямована на вирішення питань 
соціально-економічного та культурного розвитку міста, розвитку малого та 
середнього підприємництва. 

Протягом 2018 року сектором економіки Бережанської міської ради 
здійснювалася: 

1. щомісячна подача інформації в електронному варіанті в Департамент 
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації про: 

 обсяги виробництва промисловими підприємствами міста; 
 очікувані показники реалізації промислової продукції підприємствами 

міста; 
 виконання програми соціально-економічного розвитку з обсягів 

реалізації промислової продукції міста; 
 показники роботи промислових підприємств міста Бережани; 
2. щоквартальна подача звітів про: 
 організацію виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бережани на 2018 рік; 
 організацію виконання міської програми розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2017-2018 роки; 
 план спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в 

місті Бережани; 
Крім того: 
 розроблено та затверджено Програму соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бережани на 2019 рік та міську програму розвитку 
малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки; 

 розроблено та затверджено план діяльності ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік. 

 щорічно поновлювалася дислокація підприємств торгівлі та 
побутового обслуговування; 

 щомісячно проводилася рейтингова оцінка соціально-економічного 
розвитку міста; 
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 подавалася інформація щодо заходів з підготовки підприємств 
непродовольчого сектору економіки до роботи в осінньо-зимовий період; 

 протягом року укладалися договори оренди елементів благоустрою з 
метою здійснення торгівельної діяльності; 

 протягом року виконувалася Програма «Державна підтримка галузі 
тваринництва»;  

 у 2018 році створена Рада з питань розвитку малого та середнього 
підприємництва при Бережанській міській раді. Проведено 4 засідання; 

 залучали суб’єктів господарювання міста до співпраці та прийняття 
участі у круглих столах, семінарах та виставкових ярмарках для презентації своєї 
продукції на експорт; 

 постійно надаються інформаційно-консультативні послуги суб’єктам 
підприємницької діяльності м. Бережани.  

У 2018 році сектор економіки отримав 108 листів до виконання та 
використання в роботі.  

Також, сектор економіки Бережанської міської ради у 2018 році: 
 забезпечував реалізацію на території міста державної політики у сфері 

економічного розвитку та політики з питань розвитку підприємництва; 
 проводив підготовку реагувань та відповідей на виконання 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 
 здійснював популяризацію промислового потенціалу міста 

(заповнення анкет щодо потенціалу міста та подача їх в Управління міжнародного 
співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА); 

 подача інформації про діючі виробництва міста до бізнес каталогу 
Тернопільщини. 

У 2018 році взята участь в: 
 01 лютого участь у обласному конкурсному відборі учасників до 

Регіонального Бізнес-інкубатора; 
 22 лютого 2018 року взято участь в районному засіданні круглого 

столу щодо підготовки пропозицій для інвесторів в рамках участі в 
Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest 2018»; 

 25 травня 2018 року  суб’єкти підприємництва району взяли участь у 
Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest 2018»; 

 25 червня прийняли участь у засіданні колегії щодо залучення 
інвестицій на територію міста. 

 03 липня 2018 року суб’єкти підприємництва району взяли участь в 
приміщенні обласної державної адміністрації щодо участі у бізнес-майстерні 
програми GIZ «Fit for partnership with Germany». 

 06 вересня 2018 року бізнес-форум «Інструменти фінансово-кредитної 
підтримки малого та середнього підприємництва в Тернопільській області»; 

 29 листопада 2018 року   засідання Тернопільського регіонального 
Бізнес-інкубатора та суб’єкти господарювання області взяли участь у 
першому етапі тренінгу: «Бізнес-план: розробка та реалізація інвестиційного 
проекту»; 

 14 грудня 2018 року  «Бізнес-зустріч: тренди бізнесу 2019: Персонал»; 
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 20 грудня 2018 року   Бізнес-зустріч «Тренди бізнесу 2019: 
маркетинг». 

 

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури міської ради є структурним підрозділом Бережанської міської ради та 
підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується її виконавчому 
комітету, міському голові та першому заступнику міського голови. 

За 2018 рік відділом розглянуто 407 заяв від фізичних осіб та 318 заяви від 
організацій та установ на які були надані відповіді, чи підготовлено матеріали на 
розгляд засідання сесії та виконавчого комітету. 

Складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення. 
Складено 27 актів розгляду заяв комісіями, створеними відповідно до 

розпорядження міського голови. 
Складено 3 акти - претензій на недотримання умов договору іншим 

організаціям та компаніям. 

Складено 3 Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню в зв’язку з аварійним станом, сухостійних та фаутних дерев. 

Оформлено 8 дозволів та укладено 7 договорів на розміщення зовнішньої 
реклами на території Бережанської міської ради та здійснено розрахунки на її 
оплату. 

Розроблено і видано 38 висновків щодо погодження документації із 
землеустрою. 

Також розглянуто 16 звернень щодо доступу до публічної інформації. 
Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури постійно розглядалися 

звернення громадян з різних спірних питань, приймалася участь у земельних 
спорах та інших комісіях, до складу яких входили посадові особи відділу. 

Громадянам надавалась письмова інформація та консультативна допомога 
з питань житлово – комунального господарства, будівництва та благоустрою. 

Через засоби масової інформації публікувалося звернення виконавчого 
комітету із проханням всією громадою включатися до прибирання міста. 

Разом з працівниками Бережанського МКП «Господар» проводились 
обстеження квартир та інших приміщень, щодо виявлення причин 
конструктивних ушкоджень, затоплень приміщень, ліквідації аварійності. 

Велася письмова робота щодо надання необхідної інформації до 
Управління містобудування та архітектури, Управління ЖКГ, Управління екології 
та інших установ Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Проводився моніторинг робіт з розроблення детальних планів території. 
Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради організовано 

та проведено 11 громадських слухань з обговорення проектів проекту Детальних 
планів території. 

На офіційному сайті міської ради відділом ЖКГ, містобудування та 
архітектури міської ради ведеться реєстр з метою обліку наданих, змінених, 
скасованих або зупинених містобудівних умов та обмежень, а також забезпечення 
публічності, відкритості та доступності інформації, що у них міститься і протягом 
2018 р. видано 29 містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів 
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будівництва, 35 будівельних паспортів на будівництво індивідуальних житлових 
будинків і 3 на будівництво садових та дачних будинків. 

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради здійснювалися 
по вуличні обходи з питань благоустрою та проводилися роз’яснювальні бесіди, а 
також направлялися листи підприємствам, організаціям та жителям щодо 
належного утримання їхніх територій, та територій прилеглих до них. 

Протягом року ліквідовано 3 несанкціонованих сміттєзвалища, в тому 
числі 2 на прибудинкових територіях та 1 на пустирях за межами населеного 
пункту. 

Проведено перевірку стану готовності приміщень міських закладів освіти 
та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року. 

Упродовж 2018 року відділом житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури міської ради проводилася робота щодо: 

 проведення громадських слухань з обговорення проектів Детальних 
планів території; 

 розроблення Детального плану території для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по вул. Набережній в                  
м. Бережани Тернопільської області. 

 розроблення Детального плану території для будівництва виробничих 
та складських приміщень по вул. Шевченка, 55 в м. Бережани Тернопільської 
області. 

 розроблення Детального плану території земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Шевченка, 136Б/2 в м. Бережани Тернопільської області. 

 розроблення Детального плану території земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Шевченка, 136Б/1 в м. Бережани Тернопільської області. 

 розроблення Детального плану території для будівництва 
індивідуального гаража по вулиці Цегельній в м. Бережани Тернопільської 
області (4 шт.). 

 розроблення Детального плану території (зміна цільового призначення 
із земель для будівництва та обслуговування гаражу) для комерційного 
використання земельна ділянка по пл. Ринок, 15А в м. Бережани Тернопільської 
області. 

 розроблення Детального плану території для будівництва сонячної 
електростанції за адресою: вул. Золочівська, 57-А, м. Бережани Тернопільської 
області. 

 складання дефектних актів на поточні та капітальні ремонти доріг, 
тротуарів, будівель та споруд. 

Працівниками відділу аналізувались пропозиції, що надходять від 
громадян та здійснювалися заходи щодо усунення недоліків та покращення 
роботи відділу. 

Таким чином робота відділу ЖКГ, містобудування та архітектури міської 
ради спрямована на покращення надання житлово-комунальних послуг, 
благоустрою міста та добробуту жителів. 
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ІНФРАСТРУКТУРА ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТА  

МКП «Господар» 

За звітній період 2018р. працівниками підприємства на території міста 
проведено ряд робіт по утриманні, експлуатації доріг місцевого значення, 
благоустрою, та до червня місяця обслуговуванню житлового фонду, що є для 
безпечної життєдіяльності населення в м. Бережани. 

Дороги та тротуари. 
Зокрема ямковий ремонт асфальтобетонною сумішшю вулиць міста, а саме 

частково вул. Шевченка, Л. Українки, по всій протяжності вулиць Академічна, 
Вірменська, Привокзальна, Лепких, Чайковського, вул. Руська від перехрестку 
вул. Шевченка до перехрестку вул. Вірменська – закуплено асфальтобетонної 
суміші на суму 193.1 тис. грн, що склало 84 тони і відремонтовано близько 700 кв. 
м. площі. 

Для виконання робіт по поточному ремонті були задіяні виключно   
транспортні засоби підприємства, мається на увазі перевезення асфальту 
автомобілем, для ущільнення був задіяний каток, а також транспортна одиниця, 
для підвезення інструменту, смоляної суміші і т.п.. 

Вище вказані роботи проводились з квітня по листопад місяць 2018р. 
Одночасно проводились роботи по ремонту окремих ділянок вулиць з 

суцільним покриттям, таким чином підрядною організацією «Шляховик» смт. 
Козова  виконано роботи на суму 710,3 тис. грн. по вулицях 

Л. Українки, від моста через річку «Золота липа» до з\д мосту, вул. Валова 
від ж\б № 10 до перехрестку вулиць Валова – С. Стрільців, вул. Шевченка до 
колишніх виробничих цехів РайСТ. 

Підприємством «Інвестбуд» по вул. Шевченка на дільниці дороги від 
перехрестку вулиць Валова – Шевченка до адміністративного будинку УГЕЕ, 
виконано роботи по ремонту на суму 262,00 тис. грн.. 

Виконано роботи по нанесенню розмітки «Пішохідний перехід» в кількості 
21 шт. на суму 7,4 тис. грн. 

Закуплено та встановлено нових дорожніх знаків на суму 18,3 тис. грн., що 
забезпечило розв’язку руху транспортних засобів, пішохідних переходів через 
вулиці з інтенсивним рухом транспорту. Відремонтовано ,поновлено існуючі 
дорожні знаки, в кількості – 28 шт. 

Для прогортання снігу є такі транспортні засоби ,як автомобіль ЗІЛ-130 і 
трактори Т-16, МТЗ-82.1, та відновлено трактор ЮМЗ- 6 . 

Закуплено матеріалів для підсипання; 

 Пісок – 250 тон, на суму – 30,5 тис. грн; 
 Шлак – 70 тон , на суму – 10,8 тис. грн; 
 Сіль -   18 тон  , на суму -  24,8 тис. грн. 
Протибуксуючі матеріали розвезені по аварійно небезпечних ділянках 

вулиць, а також по вулицях міста.  
Підрядним підприємством «Новий крок» проведено поточний тротуарів; 
 Вул. Руська – на суму - 195,1 тис .грн. 
 Банкова – на суму – 78,4 тис .грн. 
 Пл. Ринок – на суму – 195,00 тис. грн 

Вулиці, які мають покриття щебнем, проведено ремонт, зокрема; 
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 вул. Червона, Депутатська, Гоголя, Кобилянської, Монастирського, 
Хатки, Грушевського, 8-березня, Крушельницької, Загороди, Львівська. 

А також влаштування доріг по міських кладовищах – закуплено матеріалу ; 
 щебінь з Підвисоцького заводу будівельних матеріалів на суму -

20,5тис.грн;  
 ФОП Бернатович на суму - 22,00 тис. грн.. 
Прочищено русло річки «Золота Липа» . По вул. Б .Хмельницького 

проведено очищення водовідвідної канави протяжністю  395 м\п.,  де затрачено 
110 тис. грн. і вивезено 850 куб.м. наносів. 

В сфері діяльності охорони навколишнього середовища санітарного стану 
міста транспортними засобами підприємства надавалась допомога в ліквідації 
незаконних стихійних сміттєзвалищ, очищенні контейнерних площадок і 
ливневих колодязів, не одноразово на протязі звітного періоду. 

Також працівниками МКП «Господар» постійно проводиться прибирання,  
міських кладовищ. Зокрема проведено поточний ремонт огорожі, з виконанням 
робіт по штукатуренню окремими місцями побілкою, а також поточний ремонт 
могил воїнам Великої Вітчизняної Війни, могили УПА, С. Стрільців. 

Працівниками  підприємства постійно проводились роботи по вирізці 
кущів, самосадів в весняно-літній період  обкошування  доріг, могил і т.п.. 

Працівниками міських кладовищ проводиться копка могил. 
Благоустрій 

Протягом звітного 2018р. – додатково освітлено вулиці міста такі, як 
Раївська, Львівська, Сонячна, Топольна, Корольова, Академічна, Панаса Мирного, 
Кошова, Червона, Шевченка. По вулицях Ковпака, Підгірна, Нахімова, протягнуті 
– нові лінії. Виготовлено та встановлено 122 кронштейни під встановлення 
ліхтарів, проведено реконструкцію ліхтарів під енергозберігаючі лампочки. 

Відреставровані та встановлені старі ліхтарі вул. освітлення в кількості 45 
шт. 

В наслідок перевантаження ліній вул. освітлення встановлені додаткові 
щити управління в кількості – 4шт, на суму 13200 тис. грн.     

Закуплено і частково замінено   енергозберігаючі LED-лампочки в 
кількості 420 шт. на суму 52,5 тис. грн.. 

Лі[тар вул. – 57 шт. – 21,2 тис. грн.  
Таймер часу – 6 шт. – 4,2 тис. грн. 
Контактор – 3 шт. – 1,2 тис. грн. 
Кабель АВВГ – 300 м\п - 1,5 тис. грн.  
Кабель СІП – 1600 м\п – 16,00 тис. грн. 
Лічильник – 1 шт. – 1,3 тис. грн. 
Опори – 11 шт. – 22,00 тис. грн. 
По підготовці відкриття пам’ятника «Небесної Сотні», було проведено ряд 

робіт, а саме ; 
 По проведенню благоустрою території; 
 Встановлення лавок – 4шт – 8,00 тис. грн. 
 Встановлення опор під ліхтарі – 8шт – 24,8 тис. грн 

 Прожектор для підсвічування пам’ятника – 1 шт. – 6,48 тис. грн. та 
ряд інших робіт. 
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У відповідності до графіку планово-попереджувальних ремонтів проведено 
поточний ремонт щитів керування вуличним освітленням ,підтяжка дротів, 
ліквідація обривів, реконструкція ліхтарів, та переоснащення під енергозберігаючі 
лампочки, обрізання гілля  дерев під лініями та ряд інших робіт пов’язаних з 
експлуатацією вул. освітлення. 

До святкування Дня Незалежності України, та Дня міста в парку «Стара 
Фортеця», проведені роботи по облаштуванню сцени та благоустрою прилеглої 
території.  

До святкування новорічних та різдвяних свят на пл. Ринок встановлено 
новорічну ялинку, яка прикрашалась працівниками підприємства та прокладання 
гірлянд по деревах для ілюмінаційного освітлення, було закуплено світлодіодні 
гірлянди – 30 шт. на суму 31,8 тис. грн., а також кольорові LED лампочки в 
кількості 60 шт., на суму 1995 грн.. 

Працівниками підприємства проведено обрізання дерев з формуванням 
крони по вул. Рогатинська, Шевченка, Лепких, Привокзальна, видалення окремих 
аварійно-небезпечних дерев на території міста, в парку «Над Потоком». 

Не одноразово на протязі року починаючи з весняного періоду 
проводилось очищення дорожнього полотна від наносів, які утворились в 
наслідок зливних дощів.  

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

БМКП «Добробут» 

Найменування 

послуги 

Реалізовано послуг, 
тис.куб.м 

Реалізовано послуг(з ПДВ), 
тис.грн 

2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 
Водопостачання 

в т.ч. 380,4 325,0 4017,0 4591,2 

- населення 338,0 277,1 3519,0 3831,7 

- бюджет. установи 25,6 27,2 294,0 416,8 

- інші споживачі 16,8 20,7 204,0 342,7 

Водовідведення в  
т.ч. 203,2 180,7 441,6 562,1 

- населення 168,5 141,9 363,5 433,4 

- бюджет. установи 23,5 25,0 52,1 79,7 

- інші споживачі 11,2 13,8 26,0 49,0 

Вивіз р.п.в. 974,5 1142,5 62,3 95,4 

 

Оплата за надані послуги водопостачання-водовідведення (з ПДВ) за 
січень-грудень 2018р. – 3021,8 тис. грн, в т.ч. населення безпосередньо 2171,2 тис. 
грн.. Відшкодовано пільг і субсидій – 2008,1  тис. грн., в т.ч. відшкодовано  
заборгованість 2017р. – 582,1 тис. грн.. 

Середньомісячна  оплата  населення  до вартості  реалізованих послуг 
становить – 85%, бюджетних організацій – 100%, інших споживачів – 90% . 

Заборгованість бюджету по призначених пільгах і субсидіях населенню за 
послуги водопостачання-водовідведення за 2018р. згідно актів звірки на 
01.01.2019р. становить 198,0 тис. грн, (відповідно на 01.01.2018р. – 582,4 тис. 
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грн.), в т.ч.  невідшкодовані  кошти за надані пільги в сумі 24,2 тис. грн. (грудень 
2018р.),  субсидії – 173,8 тис. грн. (грудень 2018р.) 

Заборгованість інших споживачів і бюджетних організацій на 01.01.2019р. 
– 87,0 тис. грн. (на 01.01.2018р. – 46,0 тис. грн.), заборгованість  населення – 445,3 

тис. грн. (в т. ч. заборгованість за грудень 2018р. – 227,0 тис. грн.).  
З березня 2011р. підприємство користується лімітним кредитом в ТФ 

«Приватбанку», 
Станом на 01.01.2019р. заборгованість з кредитного ліміту – 69,2 тис. грн., 

дозволений обсяг ліміту – 120,0 тис. грн.. 
Спожито електроенергії  на суму 2117,5 тис. грн., 840,7 тис. кВт/год. (за 

відповідний період 2018р. – 900,4 тис. кВт/год  на суму 1853,1 тис. грн.), в т.ч. 
споживання електроенергії  біоочисних споруд  по вул. Корольова – 9,6 тис. 
кВт/год (1,2%). Заборгованості за електроенергію станом на 01.01.2019р. немає. 

Чисельність працюючих на  01.01. 2019р. – 25 чол., середньоспискова 
чисельність за 2018р. – 25 чоловік. 

Нарахована заробітна плата за 12 міс. 2018р. – 1988,4 тис. грн. в т. ч. до 
виплати 1591,9 тис. грн.. Виплачена заробітна плата – 1567,3 тис. грн..     

За 12-ть місяців 2018р. підприємством виконано наступні роботи: 
- проведено заміну глибинних насосів на арт свердловині вул. 

Депутатська, вул. Корольова, вартістю 10,4 тис. грн. і 20,8 тис. грн.; 
- введено в дію пристрій плавного пуску MCD50380CT5G4X00                                                                       

на ЦНС, вартістю 114,4 тис. грн.; 
- введено в дію насос консольний HLG 150/520-160 4, вартістю 954,6 

тис. грн. (проект  «Технічне переоснащення  ЦНС м. Бережани»); 
- реконструкція водопровідної мережі вартістю 167,1 тис. грн. (проект 

«Технічне переоснащення  ЦНС м. Бережани) 
- проведено заміну подаючої труби водопроводу: 
д.40 протяжністю  20м вул. Золочівська; 
д.32 протяжністю  80м вул. Тернопільська-Міцкевича; 
д 32 протяжністю 130м вул. Набережна; 
д.32 протяжністю   95м вул. Загороди-Крушельницької; 
д.32 протяжністю  150м вул. С. Бандери-Б.Хмельницького; 
д.32 протяжністю    20м вул. С. Бандери, 17; 
д.32 протяжністю    10м вул. Львівська№3; 
д.32 протяжністю    15м вул. Котляревського, 10е; 
д.25 протяжністю    40м вул. С. Бандери; 
д.25 протяжністю    20м вул. Лепких, 11-14; 

д.25 протяжністю    20м вул. Тернопільська (лісгосп); 
-  проведено монтаж каналізаційних труб д.200 протяжністю 33м  по 

вул. Січ. Стрільців, 36-38; 

-  проведено заміну кранів-вентелів на водопровідній мережі   
- кран д.40  вул. Ів. Франка (міст) ; 
- кран д.40  вул. Тернопільська-Міцкевича (2шт); 
- кран д.40  вул. Рогатинська (маг «Рукавичка»); 
- кран д. 32 вул. Ковшевича; 
- крани д.32,25 вул. Лепких, 11; 
- крани д.32,25 вул. С. Бандери ( маг. «Квінт») 
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- кран д.25  вул. Січ. Стрільців, 36; 
- кран.д.25  вул. С. Бандери-Б. Хмельницького; 
- кран д.40  вул. Загороди; 
- кран.д.25  вул. Набережна; 
- кран д.32  вул. Львівська, 3; 
- кран д.32  вул. Кобилянської; 
- кран.д.50  вул. С. Бандери-Кульчицької; 
- кран.д.32  вул. С. Бандери, 17. 

проведено  монтаж-заміну колодязів, люків: 
- вул. Січ. Стрільців, 36-38  – каналізація; 
- вул. Вірменська, Тернопільська – каналізація; 
- вул. С. Бандери, 17 – водопостачання.; 
- вул. Лепких, 40 – водопостачання; 
-     вул. Лепких, 11,14 – водопостачання; 
-     вул. Ів. Франка (міст) – водопостачання; 
-     вул. Львівська, 3 – водопостачання. 
- ліквідовано 109 проривів на водо мережі  вартістю 28,0 тис. грн..  
За  2018р. підприємством отримано і використано фінансування з міського 

бюджету 1719,0 тис. грн. в т. ч. за напрямками призначення: 
1. КФК-116013 «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства», загальний фонд - 203,1 тис. грн., з них: 
1.1  за гідрогеологічний висновок об’єктів водокористування – 5,1 тис. 

грн.; 
1.2   погодження проекту сан зони водозабору Береж. родовища – 1,3  тис. 

грн.;                                            
1.3 експертне обстеження сил. трансформатора – 7,1 тис. грн; 
1.4  експертиза документації виконання робіт підвищеної небезпеки – 23,7 

тис. грн.;   
1.5 відшкодування   витрат за активну електроенергію – 80,0 тис. грн.;                                               
1.6   придбання  бензопили Firesta – 2,1 тис. грн.; 
1.7   придбання відбійного молотка «Дніпро-М» – 3,9 тис. грн.; 
1.8   придбання запобіжників МЗUQ2 /630À/690V aR (6шт) – 12,3 тис. грн.; 
1.9   придбання оливи трансформаторної Т-1500 – 9,2 тис. грн.;       
1.10 придбання  моніторів  TFT 21.5 (2 шт.) – 5,4 тис. грн.; 
1.11 поточний ремонт двигуна ГАЗ -53 – 13,1 тис. грн.;        
1.12  ремонт  водо насосного обладнання (ЕЦВ) – 16,7 тис. грн.; 
1.13  монтажні роботи (автокран) насосного обладнання на арт 

свердловинах – 5,5 тис. грн.; 
1.14 монтаж пристрою плавного пуску на ЦНС – 17,7 тис. грн..                                           
2. КФК-116013 «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  

господарства», спеціальний фонд – 37,5 тис. грн., з них: 
2.1  придбання  насосного обладнання ЕЦВ (2шт.) – 37,5 тис. грн.; 
3. КФК–117310 «будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства», спеціальний фонд - 1430,8 тис. грн., з них: 
3.1    проектно-кошторисні роботи проекту «Технічне переоснащення  

центральної насосної станції, м. Бережани» - 43,8 тис. грн.; 
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3.2 експертиза проекту «технічне переоснащення  центральної насосної 
станції, м. Бережани» - 3,8 тис. грн.; 

3.3 виконані роботи згідно актів «Технічне переоснащення центральної 
насосної станції, м. Бережани» - 1346,0 тис. грн.; 

3.4  технагляд виконаних робіт об’єкту «Технічне переоснащення 
центральної водо насосної станції, м. Бережани» – 21,0 тис. грн.; 

3.5   коригування кошторисів «Реконструкція водопроводу до РЧВ» -        

6,2 тис. грн.; 
3.6   експертиза проекту «Реконструкція водопроводу до РЧВ» – 10,0 тис. 

грн.. 
4.   КФК – 118110 « заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» – 47,6 тис. грн., з них: 
4.1 заміна перетворювача частоти VLT MscroFC-51P22 – 47,6 тис. грн.. 
 

ОСВІТА 

Відділ освіти, молоді і спорту  
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 16 лютого 2018 року № 

481  «Про роботу відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради за 
2017 рік» були дані наступні завдання щодо функціонування галузі освіти на 2018 
рік, а саме: 

 сприяти дотриманню вимог Концепції Нової української школи до 
організації навчально-виховного процесу в закладах освіти; 

 провести необхідні організаційно-педагогічні заходи для науково-

методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до 
упровадження нових Державних стандартів початкової освіти; 

 створити оптимальну мережу дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів, закладів освіти нового типу, забезпечити 
рівного доступу до якісної освіти; 

 формувати готовність педагогічних працівників до роботи в 
інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання рівня 
педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в 
інноваційних проектах та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з 
особливими освітніми потреби; 

 забезпечити дотримання основних аспектів організації виховної 
роботи, зазначених у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді й Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

 покращувати матеріально-технічну базу навчальних закладів; 
 посилити контроль за діяльністю навчальних закладів; 
 здійснювати подальший розвиток фізичної культури і спорту, 

проводити спортивно-масові заходи. 
Діяльність відділу освіти, молоді  і спорту Бережанської міської ради 

спрямована на виконання завдань, визначених пріоритетними напрямками 
розвитку освіти міста, вирішення стратегічних проблем, що стоять перед 
системою освіти у нових економічних і соціальних умовах на шляху до інтеграції 
в європейський освітні простір. З 28 вересня 2017 року набрав чинності новий 
Закон України «Про освіту». Працівниками відділу освіти, молоді і спорту 
проводилась відповідна робота, зустрічі з педагогічною громадськістю. Так, на 
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виконання вимог ст. 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» 
зазначеного Закону було видано наказ, яким зобов’язано керівників закладів 
освіти здійснити заходи по оприлюдненню на власних сайтах усієї інформації про 
свою діяльність. 

Реформування освітньої галузі було спрямовано також на виконання 

положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14 грудня 2016 

року № 988-р. 
Роботу за новими стандартами школа І ступеня розпочала з 1 вересня  2018 

року. Також кожен заклад розробив власну освітню програму для школи І, ІІ та ІІІ 
ступенів та на їх основі - робочі навчальні плани. При цьому учні школи ІІІ 
ступенів із запропонованих 3-ох предметів (мистецтво, інформатика та технології) 
вибрали 2 для вивчення. 

В місті освітні послуги надають 11 закладів освіти: 
 4 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з них 1  школа-гімназія; 
 4 заклади дошкільної освіти; 
 ЦДЮТ – 1 заклад позашкільної освіти; 
 1 ДЮСШ; 
 1 – МНВК. 
Існуюча мережа ЗДО забезпечує освітні потреби населення та дозволила 

охопити освітою 86,4 % дітей віком від 3 до 6 років. Діти п’ятирічного віку 100-

відсотково охоплені різними формами дошкільної освіти та підготовкою до 
навчання у школі. 

З 4 шкіл – у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. (785 уч.) має наповнюваність 
в середньому  24 учні у класі.           

 у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (392 уч.) має наповнюваність в 
середньому  20 учні у класі.                     

 у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 (466 уч.) має наповнюваність в 
середньому  22 учні у класі.           

 у Бережанській школі–гімназії ім. Б. Лепкого (279 уч.) має 
наповнюваність в середньому  20 учні у класі.           

Освітнім  процесом в ЗЗСО  міста охоплено 1922 дитини шкільного віку. 
Відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради та закладами 

освіти міста забезпечено  системну роботу   щодо  захисту прав  і законних 
інтересів дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами. Визначено осіб, 
відповідальних за даний напрям, узагальнюється та  надається  статистична 
звітність про контингент учнів відповідно до  затверджених Держстатом форм. 

 У 2017-2018 н. р.  за станом здоров’я індивідуальне навчання організовано 
для 2 учнів. Інклюзивне навчання організовано для 13 учнів у 2 закладах освіти. 
Позитивною є динаміка формування системи інклюзивної освіти. На початок 
2017/2018 навчального року в 4 класах 1 закладу освіти було організовано 
інклюзивне навчання для 6 дітей,  на кінець навчального року їх кількість 
зросла  до 7 учнів (2016-2017 н. р. - 4 дитини). Підтримку дітям даної категорії в 
освітньому просторі  надано 4 асистентами вчителя (2016/2017 н. р. – 1 асистент 
вчителя),  3 корекційними педагогами (минулі роки - 0). На сьогодні у 2 закладах 
освітніх у 8 класах навчаються 12 дітей. 
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З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами  на 
здобуття  якісної освіти, надання психолого-педагогічної допомоги та системного 
кваліфікованого супроводження за місцем проживання в місті створено КУ 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради, введено 9.0 ставок 
працівників (оплата з державної субвенції), на даний час працюють тільки 4 
ставки, облаштовані приміщення, частково закуплено обладнання. 

У 2017-2018 навчальному році одинадцятий клас закінчили 98 учнів, з них      
9 учнів нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та          
11 учнів срібними медалями «За досягнення у навчанні». 

У 2018 році переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року - 2018» та учасником Всеукраїнського етапу у номінації «Фізика» 
став учитель фізики Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Дворський Віктор 
Дмитрович. 

У ІІ етапі олімпіад взяли участь 531 учень, що становить 56,49 % від 
загальної кількості учнів 6-11-х класів (940 учнів) закладів освіти міста.  

Організовано та проведено мовно-літературні конкурси. Активну участь у       
ІІ етапі олімпіад взяли учні Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого – 136 

учасників (88,31% від 154 учнів 6-11 класів даного навчального 
закладу), Бережанської ЗОШ І-ІІІ № 2 – 127 учасників (63,18 % від 201 учня             
6-11 класів), Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 120 учасників (56,07% від 214 
учнів 6-11 класів). Меншою була участь учнів Бережанської ЗОШ І-ІІІ № 1 –              

148 учасників (39,89 % від 371 учня 6-11 класів). 
Високий рівень знань з різних предметів продемонстрували учні всіх 

закладів освіти: учні Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 68 дипломів, з них: 16 
дипломів І ступеня, 18 дипломів ІІ ступеня, 34 дипломи ІІІ ступеня; учні 
Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 52 дипломи, з них: 17 дипломів І ступеня, 20 
дипломів ІІ ступеня, 15 дипломів ІІІ ступеня; учні Бережанської школи-гімназії 
ім. Б. Лепкого здобули 53 дипломи, з них: 19 дипломів І ступеня, 20 дипломів ІІ 
ступеня, 14 дипломів ІІІ ступеня; учні Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 49 

дипломів, з них: 9 дипломів І ступеня, 14 дипломів ІІ ступеня, 26 дипломів ІІІ 
ступеня. 

В складі команди для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів в місті Тернопіль найчисельнішими є учні з Бережанської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - 13 учасників, з Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 5 учасників, 
Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого та Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (по 
17 учасників). 

Окремі учні закладів освіти міста продемонстрували високі інтелектуальні 
досягнення в ІІ етапі олімпіад, отримавши 3 і більше призових місць. 

У другому етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка взяли участь 47 
обдарованих учнів із 4 шкіл міста, 17 з них стали переможцями. В обласному 
етапі конкурсу високі результати показала Слобода Ірина, учениця 11 класу 
Бережанської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 (учитель Левицька Оксана Михайлівна), 
здобувши диплом ІІ ступеня.   

У другому етапі XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені      
Петра Яцика взяли участь 82 учні, 27 з них здобули дипломи. У ІІІ (обласному 
етапі) диплом ІІ ступеня здобула Карась Марія, учениця 6 класу Бережанської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (учитель Ганич Ольга Миколаївна). 



 
30 

Всеукраїнська гра «Sunflower»:  
2017 -116 учасників (не було дипломів Всеукраїнського рівня); 

2018 -137 учасників (2 дипломи Всеукраїнського рівня). 

Всеукраїнський конкурс «Соняшник»: 
2017 - 173 учні (2 дипломи Всеукраїнського рівня); 
2018 - 179 учнів (15 дипломів Всеукраїнського рівня). 
В місті функціонує позашкільний заклад освіти Центр дитячої та юнацької 

творчості, гурткова робота у якому за напрямками діяльності проводиться також 
на базі закладів загальної середньої освіти. У закладі функціонує 61 гурток, де 
займалось 750 вихованці. Впродовж 2017-2018 н. р. вихованці закладу брали 
участь у 332 виховних та культурно-масових заходах 

Гуртковою роботою на базі шкіл було охоплено 418 учнів, що становить  
21,4% від  загальної кількості учнів. 

У минулому навчальному році психологічна служба працювала у складі 14 

працівників. На початок 2018-2019 н. р. відбулося скорочення кількості 
працівників: працює 8 практичних психологів та 3 соціальних педагоги. Служба 

продовжує працювати над реалізацією теми «Роль соціально-психологічної 
служби у формуванні психологічної культури учасників освітнього процесу». 
Було розроблено цикл виховних заходів та методичні рекомендації з 

попередження суїцидальної поведінки, негативних тенденцій розвитку 

особистості, протидії насильству в учнівському середовищі. 
Протягом навчального року забезпечувалась співпраця між відповідними 

службами у тісній співпраці із психологічною службою міста щодо проведення 

профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти з метою 

попередження скоєння правопорушень школярами, проведено 2 спільних 

засідання з службою у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради. Проведено акції «Блакитна стрічка», 
«Від серця до серця», «10 днів проти насильства». 

Упродовж  2018 року діяльність відділу освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради була спрямована на реалізацію державної політики у 
сфері фізичного виховання, дитячо-юнацького спорту, військово-патріотичного 
виховання. 

У 2018 році проведено міські змагання з футболу, волейболу, футзалу, 
баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, футболу 
«Шкіряний м’яч» серед школярів закладів загальної середньої освіти, які сприяли 
створенню належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей, 
формуванню здорового способу життя, розвитку та поліпшення стану фізичного 
виховання, оздоровчої, спортивно-масової роботи з учнівською молоддю. 
Також, проводились спортивні конкурси і розваги, фізкультурно-оздоровчі 
заходи, Олімпійські тижні, Дні фізичної культури та спорту, міська спартакіада 
серед допризовної молоді. 

Відповідно до Положення про проведення ХХІІ і ХХІІІ Спортивних ігор 

школярів Тернопільщини у 2017-2018 навчальному році та 2018-2019 

навчальному році збірні команди міста приймали участь в обласних змаганнях з 

настільного тенісу (4 місце юнаки, 3 місце дівчата), футзалу (1 місце дівчата), 
легкої атлетики  (3 місце), легкоатлетичного кросу (1 місце). 

Кращі спортсмени серед школярів: 
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 Когут Тетяна, учениця Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, тричі чемпіон 
України з легкої атлетики в бігу на 2000 м. з перешкодами, срібний призер 
України з легкої атлетики в бігу на 800 м., з легкоатлетичного кросу в бігу на 1000 
м., бронзовий призер чемпіонату України з футболу серед дівчат 2003 року 
народження, кандидат в національну юнацьку збірну України з футболу вікової 
категорії W-15; 

 Ткач Зоряна, учениця Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, бронзовий 
призер чемпіонату України з футболу серед дівчат 2003 року народження, 
кандидат в національну юнацьку збірну України з футболу вікової категорії W-15; 

 Речицька Юлія, учениця Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, бронзовий 
призер чемпіонату України з настільного тенісу серед дівчат 2003 року 
народження і молодші. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечує 
соціальний захист учасників освітнього процесу. До місця навчання та у 
зворотному напрямку у 2017-2018 н. р. шкільним автобусом, придбаним в лютому 
2018 року, підвозились 183 учні, що становить 76,6% від потреби. Відповідно до 
вимог проводиться технічне обслуговування транспортного засобу, у визначені 
терміни - діагностика та страхування. Планується у 2019 році придбати ще 1 
шкільний автобус. 

Відповідно до Програми організації безкоштовного харчування учнів 
пільгових категорій в місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2018 рік, 
затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 25.01.2018 року № 
818,  організовано гаряче харчуванням учнів всіх міських закладів загальної 
середньої освіти. З них діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», учні з числа дітей з 
особливими освітніми потребам, які навчаються в спеціальних або інклюзивних 
класах, учні з числа дітей з інвалідністю харчуються безкоштовно, учні 1-4 класів 
з числа дітей з багатодітних сімей – на 50% за рахунок міського бюджету.  

З метою організації харчування в закладах загальної середньої освіти було 
укладено прямі договори з ТОВ «БЕНЕФІТ ФУД» до 31 травня 2018 року і з ФОП 
Довбуш Н. С. з 01 вересня 2018 року. 

Належна увага приділяється питанню підготовки та проведення 
оздоровчої кампанії. У 2018 році при 4 закладах загальної середньої освіти 
працювали мовні табори, при позашкільному навчальному закладі - тематична 
зміна художньо-естетичного та туристсько-краєзнавчого напряму. 

Протягом 2018 року оздоровленням та відпочинком охоплено 1070 дітей 
шкільного віку, з них 319 дітей охоплені оздоровленням та 751 – відпочинком, у 
тому числі: 8 – із категорії діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, 330 – із багатодітних і малозабезпечених сімей, 32 – з інвалідністю, 
228 – перебуває на диспансерному обліку, 399 – творчих та обдарованих, 1 дитина 
внутрішньо переміщених осіб, а також 72 дітей, батьки яких є учасниками 
антитерористичної операції. 

За рахунок коштів міського бюджету діти пільгових категорій міста               
(38 чоловік) оздоровлювались в обласних оздоровчих таборах «Збруч» (смт. 
Скала-Подільська Борщівського р-ну) і «Лісовий дзвіночок» (с. Скоморохи 
Бучацького р-ну), за рахунок коштів обласного бюджету (41 чоловік) – в обласних 
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оздоровчих таборах «Барвінок» (с. Манюки Зборівського р-ну), «Збруч» (смт. 
Скала-Подільська Борщівського р-ну), «Лісова пісня» (м. Борщів), «Лісовий» (с. 
Скоморохи Бучацького р-ну), «Ромашка» (с. Нирків Заліщицького р-ну), за 
рахунок коштів державного бюджету (26 чоловік) – в державних таборах «УДЦ 
«Молода гвардія» (м. Одеса) і «МДЦ «Артек» (м. Київ). 

Закупівля товарів відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради проводиться згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 

За 2018 рік через систему «Прозоро» проведено 11 тендерних процедур, 
укладено 31 прямий договір на закупівлю товарів, робіт і послуг. 

З метою якісної організації навчально-виховного процесу протягом 2018 
року  у закладах загальної середньої освіти м. Бережани організовано та 
проведено конкурсний відбір підручників для 1-х, 5-х, 10-х класів на 2018-2019 

навчальний рік. На даний час підручниками забезпечені учні ЗЗСО м. Бережани 
на: 

1-й клас – 85,72%; 

5-й клас – 80%; 

10-й клас – 47,82%. 

Учні 1, 5, 10 класів у 2018 році забезпечені підручниками відповідно до 
плану надходження підручників. 

Протягом 2018 року учні 2, 3, 4 та 6 класу ЗЗСО м. Бережани забезпечено 
окремими підручниками відповідно до потреб. 

Окремими підручниками забезпечено учнів інклюзивних класів ЗЗСО                
м. Бережани. 

Відповідно до нормативно-правової бази в галузі освіти здійснюється 
робота з педагогічними кадрами щодо підвищення ефективності роботи 
педагогічних колективів. Станом на 1 жовтня 2018 року у закладах освіти м. 
Бережани працювало 320 педагогічних працівників, з них 45 керівники гуртків 
позашкільних навчальних закладів, 71 вихователь закладів дошкільної освіти та 
204 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м. Бережани. 

У 2018 році проатестовано 52 педагоги, з них на відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 33 педагогічних 
працівники. Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший 
учитель» 16 педагогічних працівників. Відповідність раніше присвоєному 
педагогічному званню «вихователь-методист» 6 педагогічних працівників. 
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 4 педагогічним 
працівникам, педагогічне звання «старший учитель» 11 педагогічним 
працівникам. 

У рамках реалізації Концепції Нової української школи за Державним 
стандартом початкової освіти та сучасними освітніми методиками, що базуються 
на компетентнісному, особистісно орієнтованому підходах, проведено курси 
підвищення кваліфікації для 22 вчителів початкових класів, 8 асистентів вчителів 
закладів освіти з інклюзивним навчанням, 15 вчителів іноземних мов. 

З метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної 
компетентності вчителів перших класів щодо реалізації завдань нового 
Державного стандарту початкової освіти відділом освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради проведено наступні заходи: 
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 усі учителі початкових класів пройшли обов’язковий онлайн-курс на 
сайті студії онлайн-освіти EdEra Нової української школи, по закінченні якого 

отримали сертифікати. Дана умова є обов’язковою для роботи в умовах 
Нової  української школи; 

 для всіх вчителів, які з 1 вересня 2018 року почали працювати за 
Типовою освітньою програмою для 1 класу організовано підвищення кваліфікації 
при ТОКІППО регіональним тренером Низдропою Н. В. (вчителі початкової 
освіти, вчителі англійської мови); 

 для вчителів англійської мови, які навчатимуть учнів перших класів у 
2018/19 навчальному році проведено 5-денний регіональний   тренінг на тему 
«Впровадження Державного стандарту початкової освіти», «Модельна програма 
Нова українська школа»; 

 для вчителів 1 класів відповідно меморандуму про взаєморозуміння 
між Міністерством освіти і науки України і компанією LEGO Foundation 
(Програма сприяння освіті) проведено регіональний  тренінг на тему «Працюємо 
за методикою «LEGO» та курс «Вчимося жити разом». 

Станом на 1 червня до 1-х класів зараховано 190 учнів.  
Всіх забезпечено ігровими наборами Lego «Six Bricks» на конструкторами Lego 
System дидактичним матеріалом, партами тощо. 

Відповідно до наказу відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради від 19.01.2018 року № 07-од «Про затвердження плану заходів із 
запровадження в місті Бережани селах Рай та Лісники Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа», з метою вивчення рівня організації освітнього процесу в 1-их 
класах за програмою Нової української школи та надання (за необхідності) 
методичної допомоги, згідно з річним планом відділу проведено моніторинг 1-их 
класів міста.  

У 2018 році придбано шкільний автобус за кошти державного і місцевого 
бюджетів (70% і 30%) 1 699 800 грн..   

Проведено поточні ремонти, а саме:  
 ЗДО  «Золотий ключик» (кухні) – 39 593 грн., частково покрівлі  – 

140 727 грн.,  
 Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого  (гуртожиток) – 199 924 

грн. 
Проведено заміну віконних і дверних блоків на енергозберігаючі: 
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 4 віконні блоки на суму 19 950 грн., 
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 11 віконних блоків,   
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 3 віконних блоки,  
 Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого (гуртожиток) – 7 дверних 

блоків. 
Проведено поточні  ремонти печей:  
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 1 шт. – 5 500 грн.,  
 ЦДЮТ – 2 шт. – 9 800 грн.  
Придбано мультимедійні дошки:  
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 1шт. – 26 000 грн.,  
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 1шт. – 26 000 грн. 
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Фінансування галузі освіти за 9 місяців 2018 рік становило 37 млн. 893 тис. 
грн., з них освітня субвенція – 17 млн. 836 тис. грн., кошти місцевого бюджету         
20 млн. 057 тис. грн.. 

На функціонування шкіл:  
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 7 млн. 935 тис. грн.: 
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 4 млн.896 тис. грн. 
 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 5 млн. 988 тис. грн. 
 Бережанська школа-гімназія – 4 млн. 031 тис. грн. 

Розрахункова середня вартість утримання одного учня в школах міста у 
2018 році становить 16 317 грн.. 

      На облаштування класів за вимогами НУШ з державного бюджету 
виділено 348 997 грн.  (70 %), кошти на підвищення кваліфікації вчителів 15 646  
грн.  та місцевого бюджету 149 570 грн. (30%). З метою освоєння цих коштів 
придбано комп’ютерне обладнання для класів нової української школи (ноутбуків 
3 шт. та БФП – 3 шт.) на суму 60 тис. 999 грн., дидактичного матеріалу (21 
найменування, 705 шт.) на суму 137 228 грн.,  шкільних меблів (171 комплект) на 
суму 227 772 грн..  

В закладах освіти виконувалися заходи з питань техногенної та пожежної 
безпеки у 2018 році, а саме:  

Організовано навчання: 
 з питань пожежної безпеки на базі Бережанського районного відділу 

УДСНС України у Тернопільській області (10 осіб); 
 з питань цивільного захисту у навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Тернопіль відповідно до плану 
навчання на 2018 рік для 14 осіб (керівники і їх заступники, педагогічні 
працівники, методисти, класні керівники 2-х, 6-х, 7-х класів);                       

 з пожежно-технічного мінімуму для 4 осіб; 
 для операторів котелень газових котлів 3 особи;  
 для відповідальних за газове господарство 1 особа; 
 з питань охорони праці для 15 осіб; 
 проведено технічний огляд та перезарядку вогнегасників 68 штук; 
 наказами керівників закладів освіти призначено відповідальних осіб за 

протипожежний стан в закладах освіти; 
 шляхи евакуації у закладах освіти утримуються в належному стані 

відповідно до вимог; 
 проведено  заміри опору заземлення у закладах освіти; 
 проводяться інструктажі з пожежної та техногенної безпеки з 

працівниками. 
Однак, є проблемні питання, які потребують значного фінансування, а 

саме: 
 встановлення пожежної сигналізації в закладах освіти і обробка 

дерев’яних конструкцій горищного приміщення будівель вогнезахисним складом; 
 забезпечення первинними засобами пожежогасіння відповідно до 

типових норм закладів освіти, доукомплектування пожежних щитів інвентарем; 
 встановлення блискавкозахисту. 
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КУЛЬТУРА  

Відділ культури, туризму та релігій 

Діяльність відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 
та підпорядкованих закладів культури міста   спрямована на задоволення потреб 
людини у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і 
примноження українських традицій, збереження історико-культурної спадщини, 
естетичного виховання і навчання дітей, створення умов дозвілля, проведення  та 
відзначення державних та пам’ятних дат, формування художніх та естетичних 
смаків, популяризацію туристичного потенціалу краю. 

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення в 
місті функціонують 7 установ, а саме: Бережанська державна школа мистецтв, 
Бережанська державна художня школа, Бережанський міський музей книги, 
Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» (до 
її складу увійшли бібліотеки- філіали сіл Лісники та Рай), Міський будинок 
культури «Просвіта» м. Бережани, народні доми сіл Рай та Лісники. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА ВІДДІЛУ 

Впродовж 2018 року робота закладів культури  була спрямована на 
виконання   Закону України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу», «Про музеї та музейну справу», «Про позашкільну освіту», «Про 
туризм», «Про охорону культурної спадщини», «Про  засади запобігання та 
протидії корупції», програм: розвитку видавничої справи м. Бережани на 2017-

2019 роки;  розвитку туризму у м. Бережани, селах Лісники та Рай  на 2018-2020 

роки»; збереження культурної спадщини у м. Бережани, селах Лісники та Рай  на 
2018-2020 роки»; підтримки талановитої та обдарованої молоді в галузі культури 
та мистецтв м. Бережани, сіл Лісники та Рай на 2019-2021 роки, а також річного 
плану роботи відділу  на 2018 рік. 

Підвищення ролі культури у житті міста Бережани, відродження, 
збереження та примноження національної культурної спадщини і забезпечення 
населення культурними послугами – ці завдання  були і залишаються пріоритетом 
галузі культури міста Бережани. 

Працівниками апарату відділу у звітному році проводилось комплексне 
обстеження діяльності підпорядкованих закладів культури, готовності мистецьких 
шкіл до роботи в 2018/2019 навчального року, виробничі наради з питань 
організації роботи, підготовки та проведення масових заходів, творчої діяльності 
художніх самодіяльних колективів та з інших питань; особисто були учасниками 
загальноміських заходів.  

Кількість працюючих станом на 01.01.2018 р. в закладах культури міської 
ради, що фінансуються з місцевого бюджету, становила 78 чоловік. Штатна 
чисельність працівників – 84,25 ставки. 

На утримання закладів, підпорядкованих відділу  культури, туризму та 
релігій Бережанської міської ради, на 2018 рік  на початок року затверджено 
сесією Бережанської міської ради суму 6850,0тис.грн., в тому числі на заробітну 
плату 5145,0тис.грн., нарахування на зарплату – 1131,0тис.грн. 

Впродовж року додатково виділені кошти в сумі  248,5 тис. грн., з них, 
зокрема,  на проведення загальноміських заходів:  Свято Зими – 15,0тис.грн,  
заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, Дня незалежності 
України та Дня міста Бережани – 63,0тис.грн.,  відкриття пам’ятної дошки 
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меценату, подвижнику української культури, почесному громадянину міста 
Бережани, доктору Роману Смику, з нагоди 100-річчя від дня його народження - 
29,0тис. грн., відкриття новорічної ялинки –10,0тис.грн. 

У 2018 році активізувалась видавнича діяльність відділу. Зокрема, до Дня 
міста підготовлено та видано двомовний туристичний буклет; календарики на 
2019 рік із зображенням творчих робіт  переможців Х-го щорічного конкурсу-

пленеру юних художників «Вулиці рідного міста»;  за рішенням видавничої ради 
Бережанської міської ради та фінансової підтримки відділу  вийшла у світ книга із 
серії «Культурно-мистецька історія Бережан» - “Суцвіття співочих голосів”. 
Фольклорний співочий гурт «Лемкиня» - 3,0 тис.грн).  

 

Пріоритетні напрямки роботи  закладів культури міста у 2018 році:  
 збереження та розвиток мережі закладів культури міста, 

вжиття  заходів з покращення матеріально-технічної бази; 
 організаційно-творче забезпечення підготовки та проведення міських 

культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та професійних свят; 
 підтримка творчо обдарованих дітей та молоді, здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток їх творчого потенціалу; 
 вдосконалення змісту і форм діяльності закладів культури;  
 проведення культурно-мистецьких та навчально-пізнавальних заходів 

пов’язаних з популяризацією книги та іншої друкованої продукції; 
 розробка та реалізація Програми розвитку туризму у м. Бережани; 
 сприяння розвитку туристично-рекреаційної галузі спільно з 

громадськими організаціями. 
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

Відповідно до плану роботи відділу культури, туризму та релігій міської 
ради на 2018 рік організовані та проведені основні культурно-мистецькі заходи: 

01 січня - панахида пам’яті С. Бандери з нагоди 109-ї річниці з дня його 
народження; 

14 лютого – Свято Зими (новорічно-різдвяна програма, конкурси, забави, 
ігри); 

20 лютого – вечір-реквієм з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні; 
09 березня – урочисті з нагоди 204-ї річниці від дня народження                 

Т.Г. Шевченка; 
19 квітня – творчий звіт учнів та викладачів Бережанської державної 

школи мистецтв ім. М.Бездільного «Музика і діти»; 
26 квітня – мітинг-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії; 
08 травня – заходи з нагоди відзначення  Дня пам’яті та примирення і               

73-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 
5 травня – зустріч у міській бібліотеці із письменницею Дарою Корній; 
17 травня – хоровий флешмоб «На добро і надію» з нагоди Всесвітнього 

дня вишиванки; 
17 травня – Європейська ніч-2018 у музеї книги; 
18 травня – заходи з нагоди відзначення Дня Європи в Україні; 
20 травня – відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій; 
31 травня – свято випускників шкіл естетичного виховання у Бережанській 

державній школі мистецтв; 
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24 червня – заходи до Дня Молоді; 
27 червня – святковий концерт з нагоди Дня Конституції України «Дарую 

тобі, Україно, і силу, і волю, і честь»; 
01 липня – віче-реквієм з нагоди 77-ї річниці трагічних подій в 

Бережанській тюрмі (спільно з Бережанським агротехнічним коледжем та 
інститутом); 

23 серпня – урочистості з нагоди відзначення Дня Державного Прапора 
України; 

24 серпня – заходи з нагоди Дня Незалежності України (урочистості та 
святковий концерт, конкурси, майстер-класи); 

26 серпня – заходи до Дня міста Бережани; 
16 вересня – Свято Бережанського замку в рамках відзначення Дня 

туризму в Україні; 
28 вересня – круглий стіл «Туристично-краєзнавча бібліографія 

Бережанщини: традиції, сьогодення, перспективи» присвячена Міжнародному 
дню туризму та Всеукраїнському дню бібліотек; 

12 жовтня - вшанування борців за волю України (піша хода на міське 
кладовище, покладання квітів, панахида) з нагоди відзначення Дня захисника 
України, свята Покрови Пресвятої Богородиці  та 76-ї річниці створення УПА; 

12 жовтня – святковий концерт «Зродились ми великої години» 
приурочений до Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці та 
Дня українського козацтва у Бережанській державній школі мистецтв; 

01 листопада – панахида пам’яті військового команданта Бережанської 
округи, полковника УГА Осипа Ковшевича та українського громадсько-

політичного діяча Тимотея Старуха; 
02 листопада – урочистості та святковий концерт з нагоди 100 - річчя 

утворення ЗУНР у Бережанській державній школі мистецтв; 
04 листопада - відкриття пам’ятної дошки меценату, подвижнику 

української культури, почесному громадянину міста Бережани, доктору Роману 
Смику, з нагоди 100-річчя від дня його народження; 

09 листопада – урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва; 

22 листопада - відкриття та освячення пам’ятника Героям Небесної Сотні; 
24 листопада – вшанування пам’яті жертв голодоморів; 
19 грудня - урочисте відкриття ялинки у місті. 
 

На сторінці відділу культури, туризму та релігій міської ради у соціальній 
мережі Facebook анонсуються та популяризуються основні культурно-мистецькі 
заходи відділу. Запроваджено рубрики «#туризмлюблюБережани», 
«#БережанціуВишиванці», з метою популяризації туристичного потенціалу м. 
Бережани. Підпорядковані заклади культури ведуть  сторінки у мережі Facebook, 
на яких висвітлюють свою діяльність. 

 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ МІСТА 

БЕРЕЖАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ МУЗЕЙ КНИГИ 

У 2018 році наукові співробітники міського  музею книги займалися 
дослідницькою роботою по темах: «Антін Крушельницький», «Олесь Гончар», 
«ЗУНР», «Левко Лепкий», «Бережанщина мистецька». 

Впродовж 2018  року міський музей книги відвідало 12591 особи.  

https://www.facebook.com/hashtag/туризмлюблюбережани?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQEHsI4XmJF0e9VjXN0xenPw8Mb5A_eNNllKHuKsR5pxkTeQaG3oEYdUP25IJ5GP15XPCsM2fs3V3YutXGBgzpyxxKhyQkfrvnYLkFapACUSd_CjVy6d9MIBEARu6PypCddMjXl53TrPqi95o5DSReS5oYrbcwzrvn4m_OGn9VslgjOcXsPyJ9qf4jcKEJTG__o62hFfzag801489UZ0jOOTpF1bw08ZpbLTHMMyTg5dZlAT_4zEzcPQTErQuVryW5pg5bcOEs2gXeviqvx8Csr_Ie3wNai4TX1BTsyQkncz7K5wEBnLACzDeE4YlGLBhMFk1bPxn6LKYjNjhzfsY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/бережанціувишиванці?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB640Obz0_-Ik2c3RHMlPnYwr5RzUBHfX9HIrVf6KBmJwi1PLUNgKzGEd4KFlzrFDxchq7btOdKd4d7y7W94QQF-1JJ3MgAPFUoRtXS0sARPsymCbBvy8r02SMZ-YO9woemlLrPHjuAHyNIDNiBFVzObzHO1C1vfI2JcXGvk5BDr1__e5ZcULcaTcOkjENGWO6zmFBNaey4m3hxKldgxVCz0-nDQm7LKT-sK6j8LTlhxtG6A9nDIBJnIeO8etFnyCwiJtpokWAWRhQOk9vO6cf0LXVpr6huEZVu5haKYa_3GWgK5ZSDVrO64gPNXYBBWUbcS3z-BFJ5X24NHuETAVDOuaT6RCsX6HQyO7wnGgqylKV02GgoSkPfFDZ40cyHCxMEZO33pfbB3uEO25PgtuvjVxWyhb1PD9lqSp7YA-UtalyppsicWSFNvMOXezr9Sl37RCS_F4QnDE00zzK8u5PoybYbcOSEEg4TCzRDy-jiT_Vy9L8&__tn__=%2ANKH-R
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Науковими співробітниками музею проведено 86  масових заходів, 
відкрито для огляду 60 виставок, проведено 254 екскурсії. 

У 2018 році фонди Бережанського міського музею книги поповнилися 365 
експонатами, серед  яких  24  - рідкісні  видання, відреставровані 43 експонати. 

Серед основних масових заходів, проведених у 2018 році: 
12 січня – презентація книги о. Василя  Онищука «Ріка любові», в рамках 

проекту  «Різдвяні зустрічі»; 
15 березня – літературна конференція «Таємниці Генія Шевченка»; 
16 березня – творча зустріч «Стус об’єднує Україну»; 
25 березня – поетична імпреза «Від березня до березня» у рамках  

щорічного циклу «Березневі передзвони»   
17 травня – цикл заходів в рамках проекту «Європейська  ніч  в музеї 

’2018»; 
25 травня – вечір-спогад «Мандрівка по рідному місту», присвячений 70-

річчю поета Генадія Мороза; 
07 червня – заходи з нагоди відзначення 175-річчя пам’яті Маркіяна 

Шашкевича (поминальна служба, поетично-пісенний монолог «Уклін 
Маркіянові»); 

16 жовтня - презентація книжки бережанця, уродженця Лемківщини Петра 
Кавчака  «Спомини мого життя»; 

01 листопада – історико-пізнавальна конференція «Проголошення ЗУНР і 
державне будівництво в Галичині»; 

04 листопада – урочистий захід «Хвала Тобі, що вказував нам світ» та 
відкриття пам’ятної дошки меценату, подвижнику української культури, 
почесному громадянину міста Бережани, доктору Роману Смику, з нагоди     100-

річчя від дня його народження; 
13 листопада – науково-пізнавальна конференція «Роль видатних 

бережанців –математиків у розвитку точних наук в Україні» (спільно з ВП НУБіП 
«Бережанський агротехнічний коледж»). 

Вже багато років  налагоджена тісна співпраця між Бережанським міським 
музеєм книги та школами міста, Бережанським агротехнічним інститутом та 
коледжем. Проводяться спільні конференції, уроки, літературні вечори та ін. 
заходи 

 

ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Мистецькі навчальні заклади м. Бережани (Бережанська державна 
школа мистецтв, Бережанська державна художня школа) працювали  у напрямку 
естетичного виховання дітей через доступність до надбань вітчизняної і світової 
культури, відродження національної культури, популяризації української музики, 
образотворчого мистецтва. 

У звітному році поступило 165,873тис.грн. батьківської плати за навчання 
учнів: школа мистецтв – 137,244 тис. грн., художня школа – 28,629 тис. грн. (план 
на 2018 рік – 145,80 тис. грн.). З 1 вересня 2018 року згідно рішення сесії міської 
ради підвищено розмір батьківської плати за навчання та встановлено пільги у 
школах естетичного виховання  (оплата становить  від 100 до 150 грн.).  

У двох школах контингент учнів станом на 31.12.2018 року складає 286 
осіб, працює 41 викладач. 
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У Бережанській державній школі мистецтв у 2018 році навчалося 226 
учнів, працювало 38 викладачів,  атестати отримали  34  учні. 

Впродовж 2018 року в школі проведено наступні заходи: 
 благодійний Різдвяний концерт для вихованців школи-інтернату з 

метою поглибленого вивчення народних традицій, обрядів, популяризації 
української народної пісні; 

 концерт-лекція, присвячена  творчості Т.Г. Шевченка; 
 концерт для працівників комунальних служб; 
 звітний концерт школи «Музика і діти»; 
 концерт хору молодших і старших класів  ДШМ до Дня вишиванки; 
 відкриті академконцерти для батьків; 
 концерти в дитячих садочках міста; 
 концерт до Дня музики та Дня вчителя – струнно-смичковий відділ; 
 концерт до Дня захисника України та Дня створення УПА; 
 концерт «Подорож  у світ музики»  для  вихованців дитсадка «Золотий 

ключик»; 
 концерт скрипкової музики; 
 концерт учнів фортепіанного відділу; 
 свято першого сценічного виступу на фортепіанному відділі; 
 сольний концерт учениці VІІІ класу струнно-смичкового відділу  

Кіндрат Василини; 
 вечір духової музики; 
 свято пісні на вокально-хоровому відділі; 
 вечір української музики; 
 концерт до дня створення ЗУНР – вокально-хоровий відділ; 
 концерт до Дня працівників культури та майстрів  народного 

мистецтва-фортепіанний відділ; 
 концерт української  музики на відділі народних інструментів; 
 вечір, присвячений  95-річниці від дня народження   заслуженого 

майстра народної творчості України Миколи Бездільного - теоретичний відділ; 
 батьківські збори з концертами. 
У 2018 році школа мистецтв відзначилася творчими здобутками своїх 

учнів на  обласних, всеукраїнських  та міжнародних конкурсах. Зокрема: 
 обласний конкурс «Творчість юних-2018»: 2 – третіх місця, 2 –перших 

та 1 – Гран-Прі; 
 обласна музично-теоретична олімпіада: 1 – третє місце, 1 – перше і 1 – 

Гран-Прі; 
 І Міжнародний відкритий конкурс виконавців на духових та ударних 

інструментах  пам’яті Степана Томича  (м. Ужгород) - Петрів Богдан – І місце; 
 І відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів ім.                         

С. Крушельницької (м. Тернопіль)- Борецька Богдана – І місце; 
 Галицький конкурс юних музикантів «Франкове Підгір’я                    

(м. Дрогобич) – Кіндрат Василина – І премія. 
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У Бережанській державній художній школі  станом на 01.01.2019 р. 
контингент учнів становить  60 учнів, працює 3 викладачі. Учні школи впродовж 
2018 року взяли участь  в конкурсах і олімпіадах, мистецьких заходах, а саме: 

січень – у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості „Братаймося, 
брати мої...” (відзначено роботу учениці Вовк Вікторії); 

березень – в обласній олімпіаді з рисунку серед учнів старших класів 
мистецьких шкіл області (Вовк Вікторія – 1 місце з рисунку (викладач Грицеляк 
Н.О.), Мартиненко Настя – 2 місце з живопису; 

квітень – у фестивалі-конкурсі «Надія – 2018» у м. Теребовля (гран-прі 
Вовк Вікторія); 

травень – у звітній виставці творчих учнівських робіт серед учнів 
мистецьких шкіл області (відзначено учнів за кращі творчі роботи з глини 
(ліногравюра); 

липень-вересень – у звітній виставці творчих учнівських робіт у 
Бережанському краєзнавчому музеї; 

серпень – у щорічному конкурсі-пленері юних художників «Вулиці 
рідного міста», присвяченому Дню незалежності України і річниці першої 
писемної згадки про Бережани; 

жовтень – у Всеукраїнському дитячому конкурсі «Україна – очима дітей» 
(серед дітей з вродженими вадами) 

грудень – у районному семінарі вчителів образотворчого мистецтва 
(виступ та демонстрування учнівських робіт). 

 

БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом звітного 2018 року Бережанська міська бібліотека                     
ім. Б. Лепкого працювала у пріоритетних напрямках, а саме: завершення 
інвентаризації  книжкового фонду; бібліотечна класифікація  книжкового фонду 
бібліотеки на УДК; здійснення інформаційного обслуговування користувачів;  
співпраця з органами місцевого самоврядування, установами, представниками 
громадських організацій; залучення нових користувачів до бібліотеки і читання;  
сприяння формування навиків культури читання; забезпечення кожному жителю 
міста вільного доступу до інформаційних ресурсів, якими володіє наша 
бібліотека; 

Бібліотечний фонд книгозбірні станом на 01.01.2018 року нараховував 
72106  примірників  книг,  в т. ч.; міська  бібліотека  ім. Б. Лепкого 62198 
примірників книг; бібліотека-філіал с. Лісники 5345 примірників книг;  
бібліотека-філіал с. Рай  4563 примірників книг. 

Кількість користувачів, які скористалися бібліотечними послугами 
становить  2586  чол.: в т. ч. міська  бібліотека  ім. Б. Лепкого 2250  чол; 
бібліотека-філіал с. Лісники  176  чол;  бібліотека-філіал с. Рай  160  чол.  

Книговидача  становить  30109 примірників документів, в т. ч.: міська  
бібліотека  ім. Б. Лепкого  27829  примірників; бібліотека-філіал с. Лісники 1050 
примірників;   бібліотека-філіал с. Рай  1230  примірників. 

Протягом звітного року бібліотеки міста надали платних послуг на суму 
1325 грн. (план на 2018 рік – 900грн.) Для поповнення книжкових фондів 
вітчизняною, зарубіжною літературою, творами сучасних письменників з 
місцевого бюджету було виділено 50 тис. грн. 
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Впродовж минулого року до фондів наших бібліотек надійшло 1349 
документів, в т. ч.: книг – 1087, періодичних видань – 262. 

У звітному році продовжено роботу з вилучення літератури за різними 
причинами – зношена та застаріла. На кінець року книжковий фонд очищено в 
кількості 16390  примірників (акти затверджені рішеннями сесій міської ради). 

З напрямку краєзнавства відкрито рубрики: 80-річчя від дня народження  
отця Михайла Немелівського; 80-ліття від дня народження Ігоря Герети;125-ліття 
від дня народження Нестора Нижанківського; 75-річчя від дня народження Павла 
Макоди. 

З метою популяризації творчого доробку наших земляків було видано 
попереджувальні довідки на теми: «Нестор Нижанківський (1893-1940)» - до  125-

річчя від дня народження; «Йосип Вітошинський і Тернопільщина» - до 180-річчя 
від дня народження. 

Використовувались можливості  інтернет-мережі про надходження нових 
книг, якими поповнювались  фонди бібліотеки,   презентація видань, через 
рекламну можливість якої читачі дізнавалися про новинки літератури та 
письменників, творами яких поповнився книжковий фонд, а також через 
відеоподкасти,  

Протягом звітного року у рамках постійнодіючої акції «Подаруй бібліотеці 
книгу» читачами та мешканцями міста подаровано 85 примірників книг. 

Основними  напрямками масових заходів було національно-патріотичне 
виховання, формування духовності, відродження історичних традицій 
українського народу, святкування ювілеїв визначних людей краю, поетів, 
письменників, відзначення державних свят, зокрема: 

 урок-реквієм «Понад Крутами вічність у сурми сурмить», 
присвячений 100-річчю боїв під Крутами спільно з Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 
2; 

 вікторина до 27 – річниці Незалежності України та до Дня Прапора 
України             

 заходи до  Дня захисника Вітчизни та Дня українського козацтва          
 година пам'яті "Богдан Лепкий та Євромайдан. Минуле і сучасне 

болить...", приурочений 146-й річниці від дня народження Богдана Лепкого та 
Дня Гідності і Свободи (20 листопада).      

 у рамках Всеукраїнського тижня права у міській бібліотеці для учнів 
Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання проведено урок права за 
участю спеціалістів відділу ДРАЦСу, Бережанського бюро правової допомоги          

 година-діалог «Подай руку допомоги» з відзначення Міжнародного 
дня інвалідів. 

 круглий стіл «Бібліотечна справа: вчора, сьогодні, завтра»; 
 поетичний вечір до відзначення 147-річниці від дня народження Лесі 

Українки;   
 зустріч з письменницею Дарою Корній; 
 в рамках Тижня Дитячої та юнацької книги, який проходив з 26 по 30 

березня, проведено презентацію книги Олега Германа «Співоча скеля» (до 70-

річчя з дня народження поета).  
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Для  кращого висвітлення  роботи бібліотека створила   сторінку у 
соцмережі «Facebook» - mberbiblioteka@gmail.com, а також  публікувала статті 
про проведену роботу на сторінках районної газети «Бережанське віче». 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

Міський будинок культури «Просвіта»  
При міському будинку культури «Просвіта» діє 5  художніх аматорських 

колективів: народний аматорський жіночий камерний хор, народний аматорський 
вокальний жіночий ансамбль «Бережаночка», народний аматорський ансамбль 
народних інструментів, народний аматорський жіночий камерний хор «Глорія», 
зразковий дитячий хор «Сонечко», в яких загалом займається   120 учасники, із 
них -  50  дітей, а також 3 гуртки художньої самодіяльності: дитячий вокальний 
ансамбль «Зернятко» (6 чоловік); театр художнього слова (8 чоловік); 
фольклорний колектив «Бабограй»  (6 чол). 

Зазначені колективи – активні учасники усіх культурно-мистецьких 
заходів, що відбуваються у місті, в обласних фестивалях, конкурсах. 

Окремо варто відзначити народний аматорський жіночий камерний хор 
«Глорія». Колектив веде  активну  просвітницьку  роботу  на  теренах  Західної  
України,  залучається  до  культурних  заходів  міста  та  району, зокрема: 
виступає  з  концертними  програмами,  бере  участь  у  конкурсах,  фестивалях,  
духовних  програмах,  літературно-мистецьких  постановках. 

Учасниками  колективу  є  представниці  різних  професій – музиканти,  
вчителі  загальноосвітніх  шкіл,  юристи,  медики.  Їх  об’єднує  любов  до  
музики,  бажання  своїм  співом  прославляти  Господа,  Україну,  рідний  народ,  
а  також  жертовна  посвята  та  моральна  відповідальність. Репертуар  хору 
«Глорія»  - різноманітний  та  об’ємний.  Колектив  виконує  твори  різної  
складності  та  працює  в  академічному  напрямі. Протягом  звітного періоду  
колективом  було  дано  11  виступів. 

Народні аматорські колективи це творчі колективи, які мають власний 
самобутній репертуар, класичні твори, п’єси місцевих композиторів та мелодії 
галицького краю, беруть активну участь у творчому мистецькому житті міста,  
ведуть значну культурно-просвітницьку діяльність. Колективи знаходяться у 
постійному творчому пошуку, вдосконалюючи свою виконавську майстерність.      

    

Народні доми сіл Лісники та Рай 

Вокалісти та хореографічні колективи «Юність» народного дому села 
Лісники і «Раївчанка» народного дому с. Рай – учасники  основних 
загальноміських заходів. Згідно плану роботи організовані та проведені наступні 
заходи: 

11 березня – концерт приурочений до Дня народження Т. Г. Шевченка 
«Світла доля поета» (НД с. Рай); 

15 квітня – інсценізована  «Хресна дорога» (с. Рай); 
6 травня – концерт, присвячений Дню матері «Не цурайся пісні, яку чув од 

мами» (НД с. Лісники); 
20 травня – концерт, присвячений Дню матері «Ти ж для мене цілий світ!»  

(НД с. Рай); 
29 липня – вшанування пам’яті   Д. Орлика (с. Рай); 

mailto:mberbiblioteka@gmail.com
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14 жовтня – концерт, присвячений Дню Покрови Пресвятої Богородиці  
«Золоте сяйво Покрови»  (НД с. Рай); 

14 жовтня - концерт, присвячений Дню захисника України, свята Покрови 
Пресвятої Богородиці  та 76-ї річниці створення УПА «Ми – за волю» (НД                
с. Лісники); 

12 грудня –театралізоване дійство «Андріївські вечорниці» (НД с. Рай); 
19 грудня – відкриття новорічної ялинки у м. Бережани (площа Ринок).   
 

У 2018 році покращено  матеріально-технічну базу  закладів культури 
міста: 

1. Бережанська державна школа мистецтв –15,7  тис. грн.: 
- косметичний ремонт  6,7 тис. грн.; 
- меблі – 9, 0 тис. грн. 

2. Бережанська державна художня школа –  14,6 тис. грн.:  
- косметичний ремонт  2,7тис.грн.; 
- придбання матеріалів (нові штори, меблі) – 11,9 тис. грн. 
3. Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана  

Лепкого» - 95,9 тис. грн.: 
- на проведення ремонтних робіт – 25,0 тис. грн.; 
- придбання та встановлення 2 дверей – 17,0 тис. грн. 
- придбання літератури – 50,0тис.грн. 
- придбання жалюзі на вікна – 3,9 тис. грн 

 4. Народний дім с. Лісники – 8,0 тис. грн.: 
- придбання та встановлення вхідних дверей 8,0 тис. грн. 
5. Бережанський міський музей книги – 29,0 тис. грн. 
- на придбання та встановлення на фасаді Бережанської ратуші барельєфу 

доктора Романа Смика, лікаря, мецената, громадсько-культурного діяча, 
Почесного громадянина м. Бережани, з нагоди 100-річчя від дня його народження 
– 29,0 тис. грн.. 

Орієнтовна вартість усіх проведених робіт щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, підпорядкованих відділу культури, туризму та 
релігій міської ради у 2018 році становить  163,2 тис. грн.. 

Твердим паливом  (брикети з деревини)  опалюються Бережанська 
державна художня школа, МБК «Просвіта», народний дім с. Лісники, міський 
музей книги – 8,346 тонн (24908 грн). 

Бережанська державна школа мистецтв  у 2018 році використала теплової 
енергії  64,418 Гкал (130590 грн). 

Заклади культури міста у 2018 році використали природного газу: 6721 м3
  

(83300 грн), електроенергії – 9996 кВт (28942 грн.). 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради створена рішенням сесії Бережанської міської 
ради № 9 від 2 грудня 2015 року. У службі працюють: начальник служби у 
справах дітей, надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та молоді 
Бережанської міської ради та головний спеціаліст служби у справах дітей, 
надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради. 

Завданням служби є: 
 контроль за соціально-правовим захистом дітей, 
 надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, молоді, учасникам АТО, 

внутрішньо переселених осіб здійснюється службою у справах дітей. 
 На обліку служби у справах дітей для надання соціальної допомоги 

сім'ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради знаходиться: 9 дітей сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування, 34 дитина в СЖО, 76 дітей інвалідів, 
дві прийомні сім’ї, в яких виховується двоє дітей, проживає: 172 учасники АТО, 
275 дітей учасників АТО, 12 сімей внутрішньо перемішених осіб, в яких 
виховується 4 дітей, 167 багатодітних сімей, 

 4 сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах, які 
перебували на соціальному супроводі  було знято з супроводу з досягненням 
позитивного результату. 

Для забезпечення діяльності Служби прийнято програми: 
 «Міська програма запобігання соціального сирітства, подолання 

дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2020 роки» 

  «Міська програма протидії торгівлі людьми на період 2020 року»  
 «Міська цільова соціальна програма підтримки сім’ї та протидії 

домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки». 
 затверджено : 
 «Заходи з реалізації в місті Бережанах, селах Лісники і Рай 

національної стратегії у сфері прав людини на період 2020 року». 
 «Порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з 

протидії домашньому насильству». 
 Положення «Про комісію по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України “Мати-героїня” при Бережанській міській раді» та 
склад комісії. 

 Положення «Про комісію Бережанської міської ради з питань захисту 
прав дитини» та склад комісії. 

Службою у справах дітей в ході надання соціальної допомоги сім’ям з 
дітьми та молоді Бережанської міської ради у 2018 році: 

Проводились профілактичні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень 
та  батьками щодо виконання батьківських обов’язків.  

З учнями шкіл та студентами коледжу проведено заходи щодо 
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та проти дітей, безпеки 
дітей під час літніх канікул, з попередження різних видів насильства та протидії 
торгівлі людьми. 

Складено: 38 актів перевірки цільового використання державної допомоги 
при народженні дитини, 138 – актів обстеження житлово-побутових умов; 

Підготовлено та проведено: 
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 16 засідань комісії з питань захисту прав дітей; 
 1 засідання комісії по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня». 
Опрацьовано 42 звернення громадян (письмових);  
Проведено 72 прийоми громадян. 
Взято участь у судових засіданнях по 11 справах. 
Проведено 14 – рейдів. 
Видано 18 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 37 – дитини з 

багатодітної сім’ї, 
Здійснено оцінку потреб у 56 сім’ях. 
Обстеження умов проживання та виховання дітей у сім’ях переселених з 

районів проведення антитерористичної операції 
Служба у справах дітей,  надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради сприяла літньому оздоровленню дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування. 

Проведено заходи до: 
 Великодніх свят. 
 Дня захисту дітей, 
 Дня незалежності України,  
 Дня усиновлення (зустріч з прийомними сім’ями та сім'ями опікунів з 

солодким столом та подарунками для дітей), 
 Дня Святого Миколая (залучено дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, що опинилися в СЖО, дітей учасників АТО, 
дітей із сімей на соціальному супроводі) 

 Молитовний сніданок для прийомних сімей та сімей опікунів з 
врученням продуктових наборів до Дня молитви. 

 Благодійний різдвяний ярмарок (кошти передання коштів на 
лікування дитини). 

 Благодійні ярмарки по збору коштів на придбання медичного 
обладнання для педіатричного відділення Бережанської ЦРКЛ». 

Проведено: 
 Міську державно-громадська операція «Підліток. Зима. Канікули». 
 Міську державно-громадська операція «Діти вулиці. Вокзал». 
 Міську державно-громадська операція «Діти Тернопільщини проти 

насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду». 
 міську державно-громадська операція «Літо-2018». 
 Міський рейд «Урок». 
 Місячник «Діти в Україні мають права» (до Міжнародного Дня 

захисту прав дитини). 
 Тиждень пропаганди правових знань. 
 Місячник пропаганди основних положень Конвенції ООН про права 

дитини (до річниці з часу прийняття Конвенції ООН «Про права дитини»). 
 Заходи у рамках участі у Всесвітній акції «16 днів проти насильства». 
Забезпечено участь дітей у: 
 обласному марафоні  «З турботою про дитину» (25 дітей), 
 обласному фестивалі «Повір у себе» (15 дітей). 
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На сайті міської ради та сторінці служби у мережі Facebook регулярно 
розміщуються інформаційні та агітаційні матеріали. 

З метою підвищення кваліфікації працівники Служби брали участь у  
обласних й кущових семінарах та тренінгах,  отримали  сертифікати про 
підвищення кваліфікації.  

Службою у справах дітей, надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради налагоджено співпрацю з БФ «Карітас-

Бережани», благодійною організацією церкви Євангельських християн-баптистів, 
Благодійним фондом «Я – майбутнє України», приватними підприємцями, в 
наслідок чого потребуючим сім’ям надавалась матеріальна допомога, 
проводилась профілактична робота з молоддю,  відбувались  спільні заходи з 
залученням дітей-сиріт, дітей учасників АТО. 

Службою у справах дітей для надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми 
та молоді Бережанської міської ради подано заявки на встановлення програми 
персональних ЄІАС (єдина інформаційна-аналітична система) «Діти» та отримано 
ключі доступу,  (очікується встановлення програми). 

У 2018 році службою у справах дітей, надання соціальної допомоги сім'ям 
з дітьми та молоді Бережанської міської ради використано 22000 грн.  

Вказані кошти використані на: солодкі подарунки до дня  Святого 
Миколая, Дня усиновлення, продуктові набори для Акції «Великодній кошик для 
дитини» та Різдвяно-новорічної зустрічі з прийомними сім’ями та сім'ями 
опікунів/піклувальників.  

На виконання рішення виконавчого комітету № 484 від 16 лютого 2018 
року:  

 покращено роботу щодо раннього виявлення дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, взято на облік 13 дітей;  

 виявлено 6 нових сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах; 

 на квартирний облік поставлено двоє дітей, позбавлених 
батьківського піклування, що досягли 16-річного віку. 

 проводилося консультування учасників АТО, акції за участю дітей, 
батьки яких є учасниками АТО, ООС. 

 

Головні проблемні питання та організаційні заходи, які будуть 
вирішуватись підрозділом у 2019 році 

 Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, їх сімейне влаштування; 

 Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика 
негативних явищ в дитячому середовищі; 

 Удосконалення механізму взаємодії структурних підрозділів міської 
ради, неурядових організацій щодо протидії жорстокому поводженню з дітьми; 

 Виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, збір та 
надання інформації про таких дітей; 

 Удосконалення роботи з обстеження умов проживання та виховання 
дітей переселених з районів проведення антитерористичної операції; 

 Міська державно-громадська операція «Підліток. Зима. Канікули»; 
 Міська державно-громадська операція «Діти вулиці. Вокзал»; 
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 Міська державно-громадська операція «Діти Тернопільщини проти 
насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду»; 

 міська державно-громадська операція «Літо-2019»; 
 Міський рейд «Урок»; 
 Місячник «Діти в Україні мають права» (до Міжнародного Дня 

захисту прав дитини); 
 Тижні пропаганди правових знань; 
 Місячник пропаганди основних положень Конвенції ООН про права 

дитини (до річниці з часу прийняття Конвенції ООН «Про права дитини»); 
 Заходи до свята першого дзвоника; 
 Участь у всесвітній акції «16 днів проти насильства»; 
 Спільні акція з БФ «Карітас- Бережани»; 
 Благодійний ярмарок в рамках проведення Свята зими,  Дня міста; 
 Участь проведенні дня Захисту дітей; 
 Акція «Україна єдина» для дітей переселенців до Дня незалежності 

України; 
 Всеукраїнський День усиновлення. (зустріч з 

опікунами/піклувальниками); 
 Проведення Дня Св. Миколая,  для дітей з кризових соціальних 

категорій, які перебувають на обліку служби у справах дітей,  дітей учасників 
АТО; 

 Проведення профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі 
людьми; 

 Проведення профілактичної роботи щодо запобігання вчинення 
домашнього насильства. 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)  
Територіальний центр створений 23 грудня 2016 року для здійснення 

соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги 
за місцем проживання. В територіальному центрі за штатним розписом 
передбачено було 19 штатних одиниць, фактично працювало протягом  2018 року 
19 чол. Рішенням виконавчого комітету за № 760 від 21 грудня 2018 року були 
внесені зміни до штатного розпису, а саме в штатний розпис додано 1,0 посади 
соціального робітника с. Посухів Бережанського району. Рішення набирає 
чинності з 01.01.2019року. Протягом звітного періоду сестрою медичною та 
соціальними робітниками територіального центру надано 1650 медичних та 33840 

соціальних послуг 188 громадянам похилого віку. З них III категорії - 117 

громадян похилого віку, 59 - зі значно зниженою руховою активністю (IV група 
рухової активності), 12 чоловік з повністю втраченою руховою активністю (V 

група рухової активності). Саме така категорія громадян потребує більшої уваги 
та особливого догляду з боку працівників центру. Це і впливає на рівень 
навантаження соціальних робітників.  Навантаження на одного соціального 
робітника складає 12 чоловік. Із загальної кількості громадян, що обслуговуються 
відділенням соціальної допомоги вдома, 12 осіб отримує платні соціальні послуги. 
Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних соціальних послуг 17,90 тис. 
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грн.  В територіальному центрі функціонує відділення соціальної допомоги вдома. 
Соціальні робітники  надають близько 32 видів соціальних послуг: 

 приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, миття 
посуду; 

 придбання та доставка товарів з магазину або базару, медикаментів; 
 виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних 

оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я; 
 надання послуг особистої гігієни; 
 допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, миття та 

утеплення вікон, прибирання під’їздів та подвір’я, виніс сміття; 
 оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-

комунальних  послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 
 допомога в обробітку присадибної ділянки  до 0,02 га (на безоплатній 

основі - громадяни з IV та V групою рухової активності); 
 вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у 

державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях. 
Проведено 105 перевірок стану обслуговування та якості надання послуг 

одиноким громадянам соціальними робітниками згідно затвердженого графіку. 
Територіальний центр постійно шукає шляхи співпраці з підприємцями міста, 
громадськими та релігійними організаціями. Завдяки такій співпраці було 
благодійно зібрано 6,26 тисяч гривень, а також було надано безкоштовно 
натуральну допомогу (продукти харчування). Активно взаємодіє з Товариством 
Червоного Хреста.  

Завдяки цій сумі було надано 120 громадянам похилого віку натуральну 
допомогу (надано продуктові набори до Великодніх свят, Міжнародного дня 
людей похилого віку, Міжнародного дня людей з інвалідністю).    

Станом на 31.12.2018 року на обліку в територіальному центрі перебувало 
168 громадян похилого віку. 

В 2018 році було взято на обслуговування відділенням соціальної 
допомоги вдома 27 громадян похилого віку, в тому числі 5 осіб які отримують 
платні соціальні послуги. Було проведено 2 наради із соціальними робітниками 
протягом 2018 року. Проінформовано населення про надання соціальних послуг 
на сайті Бережанської міської ради. 

На 2019 рік територіальним центром планується: 
 відділенням допомоги вдома виявлення одиноких непрацездатних 

громадян та інвалідів, що потребують соціальної допомоги, визначення 
індивідуальних потреб отримувачів послуг, проведення перевірок та нарад 
соціальних робітників, формування справ, організація свят  та отримання  та 
видача продуктових наборів громадянам, які знаходяться на обслуговуванні 
територіального центру, подача звітів обласному рівнях. 

 широке інформування населення про надання соціальних послуг, 
зокрема шляхом організації розповсюдження соціальної реклами, проведення 
роз’яснювальної роботи, виступів у засобах масової інформації. 

 проведення опитування про якість надання соціальних послуг. 
 ведення організації надання платних послуг 

В 2019 році очікується запровадження нових форм співробітництва з 
громадськими організаціями, забезпечення комплексного підходу у вирішенні 
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проблем, щодо надання різнобічної соціальної допомоги населенню шляхом 
ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування та громадських 
організацій. 

 

ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ  
Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців», на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 
«Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів 
(відділів) адміністрування Державного реєстру виборців», рішенням сесії 
Бережанської міської ради від 26 червня 2015 року No1166 “Про внесення змін до 
структури та штатного розпису апарату виконавчого комітету Бережанської 
міської ради» утворено відділ ведення Державного реєстру виборців (Далі ВВ 
ДРВ) виконавчого комітету Бережанської міської ради, в якому на даний час штат 
становить 3 одиниці- начальник відділу, провідний спеціаліст та спеціаліст І 
категорії. 

У своїй практичній діяльності ВВ ДРВ керується Конституцією та 
Законами України, постановами, розпорядженнями Центральної виборчої комісії, 
розпорядженнями, дорученнями обласної державної адміністрацій, Бережанської 
міської ради та Положенням про ВВ ДРВ. 

У своїй роботі ВВ ДРВ використовує автоматизовану інформаційно-

телекомунікаційну систему (АІТС «ДРВ»), яка призначена для зберігання та 
обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право 
голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст. 70 Конституції 
України. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить 
персональні дані усіх виборців України. 

Програмні засоби телекомунікаційної системи дають можливість 
користувачам з числа працівників відділу мати доступ в режимі читання до всіх 
записів Реєстру та в режимі запису до відомостей про виборців, виборча адреса 
яких належить до території, на яку поширюється повноваження відділу. 

Станом на 01.01.2019 року в АІТС “ДРВ” у м. Бережани, с. Лісники та               
с. Рай значиться: 

 виборців — 13507, м. Бережани- 12155, с. Лісники- 723, с. Рай.- 629 

 недієздатних — 3; 

 Не здатних самостійно пересуватися (НСП) — 159; 

 вулиць — 136; 

 будинків — 3543. 

Поновлення бази даних здійснюється до 5 числа щомісячно на підставі 
відомостей, поданих суб'єктами подання. 

Суб'єктами подання даних у ВВ ДРВ у відповідності до ст. 22 Закону 
України «Про Державний реєстр виборців» зареєстровано 7 установ, а саме: 

1. Бережанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області; 

2. Бережанський районний відділ Управління Державної міграційної 
служби України в Тернопільській області; 

3. Бережанський районний суд в Тернопільській області; 
4. Орган реєстрації Бережанської міської ради; 
5. Військова частина А 1461; 
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6. Військова частина А 3200. 
7. Територіальний центр соціального обслуговування. 
За період з 01.01.2018 року по 31.12. 2018 року було подано відомості про: 
• реєстрацію місця проживання – 814 виборців, 
• зняття з реєстрації – 724 виборців, 
• померлих — 186 виборців, 
• 18-літнього віку – 27, 

• змінили ПІБ – 82 виборці, 
• строковиків, які прибули для проходження служби у В/Ч – 17, 

• строковиків, які вибули з В/Ч — 31. 

До системи АІТС «ДРВ» було внесено 3401 записів, з них включено до 
звернень 337 записів, переадресовано 43 записи. До ВВ ДРВ Бережанської міської 
ради надійшло 450 звернень іншими відділами щодо виборців, які прибули на 
їхню територію, в томі числі і МЗС. Керівником відділу видано 3142 наказів, з 
питань внесення змін до персональних даних виборців, внесення запису та 
знищення запису в Реєстрі. 

Протягом 2018 року було здійснено 21 запит до Органу реєстрації 
Бережанської міської ради, та РВ УДМС. Опрацьовано по запитах 183 виборців. 

Виконано 2 доручення розпорядника щодо зміни виборчих адрес, 
вилучення кратних включень, проведення власних наказів за результатами 
виконання доручень розпорядника Реєстру, знищено 2 кратних включень 
виборців. 

Працівники відділу брали участь у тренінгах ”Взаємодія органів 
Державного реєстру виборців з виборчими комісіями” за сприянням ЦВК і 
Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), “Процес передачі виборчої 
інформації”, який організувала ГО «Моніторингово-Аналітична Група «ЦИФРА» 

(за інформаційної підтримки ЦВК), семінарі на тему «Організація безпеки 
інформаційних систем. Система захисту автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»» та отримали 
сертифікати про підвищення кваліфікації. Щомісяця працівники ВВ ДРВ 
проходять тестування на такі теми: 

 Операційна система Microsoft Windows; 
 Робота в АІТС ДРВ; 
 Нормативно-правові акти ДРВ; 
 Закон України про державний реєстр виборців; 
 Тест для керівників та адміністраторів безпеки; 
 OpenOffice.org 

Щодо стану справ та роботи відділу ВВ ДРВ комітету Бережанської 
міської ради, автоматизованою системою Реєстру дано наступну оцінку: 

На виконання постанови Центральної виборчої комісії від 20 січня 2011 
року № 13 «Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо 
ведення Державного реєстру виборців», та розпорядженням міського голови від 
12 лютого 2017 року № 32-р «Про роботу з електронними документами», дії 
стосовно ведення Реєстру здійснюються виключно на виконання наказу керівника 
ВВ ДРВ в електронній формі, який оформлюється з дотриманням вимог, 
установлених до створення електронних документів, із застосуванням 
електронного кваліфікованого підпису начальника ВВ ДРВ. 
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

І. Стан цивільного захисту у м. Бережани та виконання Плану 
основних заходів цивільного захисту за 2018 рік 

Робота Бережанської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС 
цивільного захисту Тернопільської  області у 2018 році організовувалась у 
відповідності  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів України від 27 грудня 
2017р. № 981-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 
2018 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 січня 
2087 року № 29-од «Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту Тернопільської області на 2018 рік» та розпорядження міського голови 
від 25 січня 2018 року № 14-р «Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту Бережанської міської ради на 2018 рік».  

План основних заходів цивільного захисту Бережанської міської ради за 
2018 рік в основному, виконано. 

Виконання основних заходів здійснювалось у відповідності до Кодексу 
цивільного захисту України, законів України,   постанов   Кабінету   Міністрів   
України, нормативних актів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
наказів та розпоряджень начальника управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації, начальників служб цивільного 
захисту області та міста Бережани. 

У 2018 році проведено 7 засідань міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 24 питань 
щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення та прийнято відповідні 
рішення. 

У 2018 році в установах, організаціях на підприємствах, що 
розташовані на території  проведено: 

спеціальних об'єктових навчань                                                          - 5 

спеціальних об'єктових тренувань                                                          - 7 

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та своєчасного 
інформування начальників спеціалізованих служб, керівників підприємств 
організацій та установ населення, в березні 2016 році на офіційному сайті 
Бережанської  міської ради створено рубрики: 

- «Цивільний захист. Керівникам служб підприємств організацій 
установ» в якій постійно висвітлюються основні керуючі документи з питань 
цивільного захисту, плани виконання заходів щодо запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій, протоколи міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

- «До відома населення м. Бережани, Штормові попередження», в якій 
постійно надається щоденна інформація стосовно прогнозів погоди небезпечних 
гідрометеорологічних явищ та штормових попереджень  

- «Пам'ятки населенню щодо дій при виникненні небезпеки життю» в 
якій надаються поради щодо поведінки людей у відповідних ситуаціях. 

Проводиться певна робота у сфері цивільного захисту з відділом 
освіти, молоді та спорту міської ради. Такі навчальні предмети, як «Захист 
Вітчизни», «Основи безпеки життєдіяльності», сприяють виконанню цих заходів. 
Створено 4 гуртка «Школа безпеки». 

Відповідно до Плану основних заходів  цивільного захисту Бережанської 
міської ради на 2018 рік проведено: 
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- на базі Бережанської школи – гімназії ім. Б. Лепкого 25 квітня 2018 року 
проведено показовий День цивільного захисту для керівників закладів загальної 
середньої освіти із залученням аварійно-рятувальної техніки Бережанського РВ 
УДСНС, з відпрацюванням поведінки в умовах виникнення надзвичайної 
ситуації.  З 25 квітня по 27 квітня 2018 року проведено у закладах загальної 
середньої освіти День цивільного захисту; 

- з 14 по 18 травня проведено Тиждень безпеки дитини у закладах 
дошкільної освіти. Показовий день тижня безпеки дитини проходив на базі ДНЗ 
«Ромашка». Під час проведення Тижня безпеки дитини відбулися тренування 

дітей і працівників на випадок надзвичайної події, із залученням аварійно-

рятувальної техніки Бережанського РВ УДСНС; 
- проведено навчання з питань цивільного захисту у НМЦ ЦЗ та БДЖ 

області відповідно до плану навчання на 2018 рік для 14 осіб (керівники і їх 
заступники, педагогічні працівники, методисти); 

- проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності «Правила 
безпеки-правила життя» у загальноосвітніх школах, дитячих навчальних закладах; 

Учні та вихованці освітніх закладів  брали участь у міському етапі 
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості  «Безпека в житті – життя в безпеці – 

2018».          
З метою запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у 2018 році було виділено та освоєно: 

1) з резервного фонду міської ради: 
- 30,0 тис. грн. для проведення заходів з видалення аварійно-небезпечних 

дерев на території м. Бережани сіл Рай та Лісники; 
- 47640,00 грн. для проведення заходів по відновленню постачання питної 

води по вулицях Корольова та Золочівська в м. Бережани.  

- 22360,00 грн. для поповнення матеріального резерву міської ради. 
2) з міського матеріального резерву: 
- 1124 літрів дизельного палива для попередження виникнення 

надзвичайної ситуації пов’язаної з вивезенням твердих побутових відходів з 
території Бережанської міської ради на сміттєзвалище біля с. Павлів Курянівської 
сільської ради (урочище «Бізятин»). 

На виконання заходів Комплексної програми розвитку цивільного захисту 
Бережанської міської ради Тернопільської області на 2018-2020 роки з міського 
бюджету на 2018 рік заплановано виділення коштів на суму 816,3 тис. грн. 

Нажаль напрямки діяльності програми за браком коштів в міському 
бюджеті не фінансувалися. 

Відділом з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи направлені відповідні листи 
міському голові та голові бюджетної комісії, щодо фінансування Програми. 

Постійно проводиться робота з поліпшення стану цивільного захисту 
Бережанської міської ради міськими спеціалізованими службами.  

Районним відділом Управління ДСНС України в Тернопільській 
області протягом 2018 року проведено 50 планових перевірок дотримання вимог 
законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та 91 
позапланова.  

За результатами перевірок за порушення вимог пожежної безпеки на 
посадових осіб складено 73 протоколи про адміністративне правопорушення.  
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Інспекторами районної відділу У ДСНС України в області проведено 5 
перевірок захисних споруд цивільного захисту які розташовані на території 
Бережанської міської ради – по результатам перевірки 100% захисних споруд 
визнані як «обмежено готові». 

На обліку районного відділу знаходиться 605 підконтрольних об’єктів, із 
них 27 – високого ступеня ризику, 25 – середнього, 223 – незначного ступеня 
ризику та 330 об’єкти органів влади, а також до їх числа входять 24 потенційно-

небезпечних об'єкти та 4 об'єкти підвищеної небезпеки. 
Протягом 12 місяців 2018 року підрозділом було здійснено 144 виїздів, з 

них на тактичні заняття та навчання 32 виїзди. 
За сигналом тривога 105 виїзди, з них:     
-  на пожежі – 63 рази; 
- на ДТП – 1 раз; 
- на допомогу іншим службам – 39 разів. 
- ліквідація наслідків стихійного лиха - 2 виїзди. 
Знищено пожежами 15 будівель та пошкоджено 19,  в порівнянні з 

минулим роком 8 знищено та 14 пошкоджено будівель. 
Врятовано 26 будівель в порівнянні з минулим роком 20 будівель. 
Протягом звітного періоду підрозділ виїжджав 7 разів на хибні виклики. 
Збитки від пожеж за 2018 рік становлять 3,8 млн. гривень в порівнянні з 

минулим роком 2,2 млн. (збільшення на 43 %). 
Впродовж 2018 року на території Бережанської міської ради загинуло 

людей: 
на пожежах – 1 особа, в порівнянні з 2017 - 4 особи  
суїцид через повішання – 3 особи; 
травмована 1 людина. 
На протязі 12 місяців 2018 року мали місце такі події, які набрали 

резонансу, а саме: 28.04.2018 року ДТП в м. Бережани по вул. Львівська. 
На протязі 2018 року підрозділом здійснено 9 виїздів на ідентифікацію 

ВНП в порівнянні з 17 виїздами за 2017 рік. 
За звітний період працівниками Бережанського районного відділу 

проведено 9 рейдів з відпрацювання житлового сектору, під час якого охоплено 
12 населених пунктів, 61 житловий будинок та 92 особи. Особливу увагу звернено 
на житло, де проживають соціально незахищені громадяни. 

В пожежно-небезпечний період спільно з представниками відділку поліції 
та лісництвами проведено 10 рейдів в лісових масивах. 

Основні зусилля спрямовано на проведення інформаційно – 

роз’яснювальної роботи, у тому числі через активізацію проведення спеціальних 
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

Так протягом року районним відділом проведено: 
- за ініціативою районного відділу У ДСНС України в області міською 

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
розглянуто 3 питання щодо посилення стану забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки об’єктів; 

- ініційовано та проведено за місцем роботи працюючого населення, за 
місцем навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів, а також за місцем 
проживання непрацюючого населення: 
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- на дисциплінах “Безпека життєдіяльності” та “Цивільний захист” 
організовано 2 навчання у вищих навчальних закладах з підготовки студентів до 
дій у надзвичайних ситуаціях (охоплено 234 студенти), а також проведено з 
учасниками навчально-виховного процесу 4 тренування та відпрацювання дій у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

- на дисциплінах “Основи здоров’я” та “Захист Вітчизни” у 12 
загальноосвітніх закладах проведено підготовку учнів до дій у надзвичайних 
ситуаціях, навчено користуванню засобами захисту;  

- на тижнях безпеки дитини проведено у 9 дошкільних закладах          
навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку, спрямовану на формування 
достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного 
перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у 
надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем;  

- підготовлено і розміщено плакати, листівки, буклети, тексти застережень 
та звернень у всіх закладах освіти, культури, оздоровлення, 

96 посадових осіб пройшли навчання з питань пожежної безпеки на базах 
НМЦ ЦЗ та БЖД у Тернопільській області та АРЗ СП У ДСНС України у 
Тернопільській області.  

Направлено на технічне обслуговування (перезарядку) близько 350 
первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) суб’єктів господарювання та 
органів влади 

Характерними недоліками для всіх спеціалізованих служб цивільного 
захисту Бережанської міської ради є низький стан матеріально-технічного 
забезпечення, недостатнє здійснення заходів з поповнення матеріальних резервів,  
незабезпечення протягом останніх 15 років працівників, засобами індивідуального 
захисту. 

Найважливіші проблемні питання: 
1. Відсутній пункт управління начальника цивільного захисту 

Бережанської міської ради для роботи в особливий період. 
2. Низький рівень системи оповіщення органів управління цивільного 

захисту Бережанської міської ради. 
3. Недостатній рівень матеріального резерву. 
4. Відсутність засобів радіаційного та хімічного захисту оперативної групи 

та особового складу невоєнізованих формувань.                                             
ІІ. Мобілізаційна робота. 
У звітному періоді робота відділу була спрямована на:  
- виконання завдань та заходів для своєчасного і організованого 

проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави  і захисту її 
території до можливої агресії з боку інших держав, забезпечення життєдіяльності 
населення в особливий період; 

- функціонування системи військового обліку громадян України, 
організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний 
час; 

- призову громадян на військову службу за контрактом; 
- організації  роботи призовної комісії щодо призову громадян на строкову 

військову службу. 
Протягом звітного періоду спільно з Бережанським міським об’єднаним  

військовим комісаріатом було проведено: 
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- п’ять  практичних занять з територіальної оборони, які були проведені в 
селі Біле, Тернопільського району з стрільби та тактичної підготовки; 

- семінар-навчання щодо організації ведення військового обліку та 
бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та 
організаціями на період мобілізації та воєнного часу з особами, відповідальними 
за ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних; 

- перевірки стану військового обліку призовників та 
військовозобов’язаних, а також бронювання військовозобов’язаних на 
підприємствах, установах, організаціях міста; 

З початку 2017 року Україна повністю перейшла на контрактну форму 
призову громадян на військову службу до Збройних Сил України та інших 
військових формувань. Спільно з Бережанським міським об’єднаним військовим 
комісаріатом проводиться робота щодо організації підготовки та проведення 
призову громадян України на військову службу для захисту Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України. Інформацію про проведення 
призову громадян на території Бережанської міської ради у звітному періоді на 
строкову військову службу та військову службу за контрактом: 

- на строкову військову службу: весною – 23 чоловік, осінню – 27 чоловік; 
- на військову службу за контрактом - 42 чоловіка. 
- на строкову військову службу офіцери - 0 чоловік. 
Загальна кількість військовозобов’язаних, які знаходяться на військовому 

обліку в Бережанському  міському об’єднаному  військовому комісаріаті  
- офіцерів – 415 чоловік. 
- солдатів, сержантів –6255 чоловік; 
У 2016 році відділом розроблена «Програма сприяння оборонній та 

мобілізаційній готовності, відбору громадян на військову службу за контрактом і 
призову на строкову військову службу Бережанської міської ради у 2016 -2019 

роки». На жаль за браком коштів заходи цієї програми не фінансувалися. 
З метою узагальнення даних мобілізаційної підготовки здійснювалось 

листування з Бережанським міським об’єднаним  військовим комісаріатом з 
питань мобілізаційної підготовки.  

ІІІ. Оборонна робота. 
Провідним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи відділу на протязі 

року здійснювалися заходи з сприяння Бережанському ОМВК щодо поліпшення 
стану військово-облікової роботи, проведення перевірок стану військового обліку 
на підприємствах, організаціях установах, що розташовані на території міста, 
проведені агітаційної роботи серед населення з призову громадян України на 
військову службу за контрактом.  

Своєчасно відпрацьовувалися необхідні розпорядження міського голови з 
питань оборонної роботи, які висвітлювалися на веб сайті Бережанської міської 
ради та доводилися до виконавців. Відпрацьовувалася та подавалася необхідна 
звітна документація у вищі органи влади стосовно чисельності працюючих та 
заброньованих військовозобов’язаних. 

У 2018 році відділом ініційовані дві програми:  
- «Програма стимулювання громадян, а саме жителів м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай, направлених Бережанським об’єднаним міським військовим 
комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 
України у 2019 році»; 
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- «Програма надання шефської допомоги військовим частинам А- 3200, А- 

1461 та Бережанському  об’єднаному міському військовому комісаріату». 
ІV. Діловодство документів для службового користування 

мобілізаційного характеру. 
Для запобігання витоку інформації з обмеженим доступом, відділом 

розроблена інструкція, перелік відомостей, що становить службову інформацію, 
які затверджені розпорядженням міського голови. Даний перелік відомостей 

доведений до всіх посадових осіб та керівників комунальних підприємств, кого це 

стосується. Відділом забезпечується: облік, пересилання та зберігання документів, 
що містять службову інформацію. 

На підрозділ покладені обов’язки щодо забезпечення охорони відомостей 

та інформації з обмеженим доступом. 
Також відділом проводяться заходи щодо мобілізаційної підготовки 

міськвиконкому та підприємств, установ міста, які виконують мобілізаційні 
завдання. 

 

Ось такі наші здобутки за 2018 рік.  Рік виявився насиченим на 
значущі події та процеси, як для нашого міста так і для країни в цілому.  

 

Хотів би озвучити кілька основних напрямків діяльності Бережанської 
міської ради на 2019 рік.  

Окрім зазначених у Звіті, також визначаємо для себе наступні:  
 розвиток та модернізація закладів освіти та культури; 
 національно-патріотичне виховання молоді;  
 впровадження енергоефективних заходів у комунальних установах 

Бережанської міської територіальної громади;  

 підвищення інвестиційної привабливості Бережанської міської 
територіальної громади;  

 ремонт доріг та тротуарів Бережанської міської територіальної громади;  
 ремонт міських водопровідних та водовідвідних мереж;  
 співпраця з правоохоронними органами щодо протидії злочинності;  
 екологія, сортування та утилізація сміття; 
 завершення капітального ремонту дороги державного значення М-12, в 

межах Бережанської міської ради;  
 продовження будівництва спортивного комплексу з басейном.  
 розвиток Бережанської міської територіальної громади, шляхом 

приєднання суміжних територіальних громад. 
 

 

 СЛАВА УКРАЇНІ!    
                                ГЕРОЯМ СЛАВА! 


