
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

23 вересня 2021 року м. Бережани №258-р 

 

Про утворення робочої групи з 

розроблення Стратегії розвитку 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2022 - 2027 роки 

 

Відповідно до п.9 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 листопада 

2015 року № 932 “Про затвердження Порядку розроблення регіональних 

стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 

стратегій і планів заходів” та з метою підготовки проекту Стратегії розвитку 

Бережанської міської територіальної громади на 2022-2027 роки (далі – 

Стратегії розвитку): 

1. Утворити Робочу групу з розроблення Стратегії розвитку Бережанської 

міської територіальної громади на 2022-2027 роки (далі – Робоча група). 

2. Затвердити: 

1) положення про Робочу групу з розроблення Стратегії розвитку, що 

додається. 

2) склад Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку, що додається. 

3. Робочій групі у шестимісячний термін з дати утворення забезпечити 

розроблення та організацію всебічного обговорення Стратегії розвитку. 

4. Спеціалісту І категорії з питань інформаційної діяльності та зв’язків із 

громадськістю Бережанської міської ради на офіційному веб-сайті міської 

ради створити окремий розділ, з метою поширення інформації щодо 

підготовки Стратегії розвитку та залучення громадськості до всебічного її 

обговорення, членам робочої групи оперативно надавати інформацію для 

наповнення розділу. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

№258-р від 23.09.2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Робочу групу з підготовки Стратегії розвитку Бережанської міської 

територіальної громади на 2022-2027 роки 

 

І. Загальні положення. 

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку 

Бережанської міської територіальної громади на 2022-2027 роки (далі – 

Стратегія розвитку). 

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, 

громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного 

спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад Робочої групи 

затверджується розпорядженням міського голови. Робоча група працює 

постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості. 

До складу Робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні 

групи. Умови їх діяльності визначаються окремо. 

 
II. Функції. 

Робоча група в процесі діяльності: 

- розробляє проект бачення Стратегії розвитку; 

- визначає напрями і пріоритети своєї роботи; 

- розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку; 

- визначає проблеми та можливості соціального та економічного 

розвитку громади; 

- проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз; 

- проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у 

розвитку громади; 

- визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку; 

- може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до 

них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного 

розвитку громади в межах Стратегії розвитку; 

- організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування 

серед жителів громади, суб’єктів підприємництва з метою 

накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію; 

- узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в 

стратегічний план дій групи; 

- організовує роботи по підготовці інформаційних документів з 

переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегії 

розвитку; 

- організовує роботу з засобами масової інформації; 

- розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по 

досягненню довго- і короткострокових цілей; 

- формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками 



розвитку громади; 

- розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та 

організовує їх роботу; 

- затверджує ведучих фокусних груп; 

- затверджує теми соціально-психологічних досліджень; 

- залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань; 

- приймає участь у розробці та подає проект Стратегії розвитку на 

затвердження Бережанській міській раді. 

 

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи. 
Організація роботи Робочої групи покладається на керівника Робочої 

групи, його заступників та секретаря. Керівник скликає та веде засідання групи, 

дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими 

органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. 

Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У 

разі відсутності керівника групи або неможливості ним виконувати своїх 

повноважень, головні його функції здійснює заступник керівника. Засідання 

робочої групи є правовою, якщо в роботі бере участь не менш як половина від 

загального складу групи. 

За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації Робочою групою приймаються за 

взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні 

і підписуються керівником робочої групи, а у разі його відсутності – 

заступником голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи 

підписується керівником та секретарем групи. 

 

Робоча група має право: 

 отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку, в 

організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого 

підпорядкування, форми власності та господарювання; 

 проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до 

вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку; 

 проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань 

розробки і втілення Стратегії розвитку та значення його необхідності; 

 вносити міськвиконкому пропозиції щодо розгляду питань, які 

необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної 

ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку; 

 приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо 

Стратегії розвитку; 

 розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою 

Стратегії розвитку. 

 

ІV. Обов’язки /відповідальність/ Робочої групи. 

Члени Робочої групи виконують доручення керівника робочої групи в 

межах завдань Стратегії розвитку. 



Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і 

своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових 

документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії 

розвитку. 
 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

№258-р від 23.09.2021 року 

 

СКЛАД 

робочої групи з розроблення Стратегії розвитку 

Бережанської міської територіальної громади на 2022-2027 роки 

БОРТНИК 

Ростислав Богданович 
- міський голова міста Бережани, голова робочої 

групи 

БАБИЧ  

Валерій Миколайович 
- заступник міського голови міста Бережани, 

заступник голови робочої групи 

УРДЕЙЧУК 

Володимир Петрович 
- заступник міського голови міста Бережани, 

заступник голови робочої групи 

СОКОЛОВСЬКА 

Алла Іванівна 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку «Ресурсний центр громади та 

підтримки підприємництва» Бережанської 

міської ради, секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи 

БІЛЕНЬКИЙ  

Сергій Борисович 
- депутат Бережанської міської ради, фізична-

особа підприємець (за згодою) 

БІЛИК 

Степанія Григорівна 

- кандидат технічних наук, доцент, заступник 

директора з начальної та навчально-методичної 

роботи відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський 

агротехнічний інститут» (за згодою) 

БУГАЙ  

Михайло Васильович 
- голова благодійного фонду «Карітас- 

Бережани» (за згодою) 

ВАЛОВ 

Олег Володимирович 
- депутат Тернопільської обласної ради, 

директор ТОВ «Компанія «Еко-інвест» (за 

згодою) 

ВДОВИН  

Вікторія Степанівна 

- фізична особа-підприємець (за згодою) 

ВЕНЧУР  

Олег Любомирович 
- депутат Бережанської міської ради, директор 

комунального підприємства «Майновик» 

Бережанської міської ради 

ВОЛИНЕЦЬ 

Надія Іларіонівна 
- заслужений працівник культури України, 

Почесний громадянин м. Бережани, учений 

секретар Державного історико-архітектурного 

заповідника у м. Бережани (за згодою)  

ВРИДНИК 

Василь Романович 

- керівник комунального некомерційного 

підприємства «Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради  
 



ГОРА 

Богдана Романівна 

- член відокремленого підрозділу молодіжної 

організації «Пласт-національна скаутська 

організація України» в місті Бережани 

Тернопільської області «Станиця Бережани» 

(за згодою) 

ГРАБАР 

Оксана Іванівна 
- староста Посухівського старостинського 

округу Бережанської міської ради 

ГУРКО 

Ігор Андрійович 

- депутат Бережанської міської ради, голова 

громадської організації «Бережанська 

ініціатива», фізична особа-підприємець (за 

згодою) 

ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ 

Степан Володимирович 

- депутат Бережанської міської ради, голова 

громадської організації «Навігатор - 2.0», 

голова громадської організації Бережанська 

районна федерація футболу (за згодою) 

ЗАГНІЙНА  

Ірина Василівна 

- депутат Бережанської міської ради, секретар 

Бережанської міської ради  

ЗОРИК  

Василь Петрович 
- директор Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани (за 

згодою) 

КЕРНИЦЬКИЙ 

Роман Богданович 
- голова громадської організації «Учасників 

бойових дій «Бережанець» (за згодою) 

КОЛІСНИК  

Роман Васильович 

- староста Жуківського старостинського округу 

Бережанської міської ради 

КУКУРУДЗА 

Тетяна Іванівна 

- член громадської організації «Бузок» (за 

згодою) 

КУЛІКОВСЬКИЙ 

Андрій Іванович 

- голова Бережанської районної громадської 

організації «Клуб рибалок» (за згодою) 

ЛИПНА  

Світлана Михайлівна 

- начальник відділу економічного розвитку 

«Бережанський ресурсний центр громади та 

підтримки підприємництва» Бережанської 

міської ради 

ЛУК’ЯНОВА  

Марія Михайлівна 

- член громадської організації «Рідне місто» (за 

згодою) 

МАДА 

Юрій Богданович 

- заступник голови ради з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва при 

Бережанській міській раді (за згодою) 

МАРТИНЮК  

Олександра Омелянівна 

- начальник земельного відділу Бережанської 

міської ради 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 
- начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради  

МИГОВИЧ 

Ірина Станіславівна 

- депутат Бережанської міської ради, заступник 

директора Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани (за 

згодою) 



МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 
- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

МУЗИЧКА 

Ростислав Іванович 

- фізична особа-підприємець (за згодою) 

ОНИШКІВ 

Наталія Мирославівна 

- депутат Тернопільської обласної ради, завідувач 

неврологічним відділенням комунального 

некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна міська лікарня» Бережанської 

міської ради (за згодою) 

ПИЛИПИШИН  

Світлана Ігорівна 

- кандидат філологічних наук, доцент, в.о. 

директора відокремленого структурного 

підрозділу «Бережанський фаховий коледж» 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (за згодою) 

ПОЛЯК  

Ольга Михайлівна  

- депутат Тернопільської обласної ради, директор 

Потуторського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бережанської міської ради Тернопільської 

області (за згодою) 

ПРОЦІВ 

Галина Петрівна 

- голова громадської організації «Екологічний 

клуб «Край» (за згодою) 

САПЕЛЯК  

Галина Михайлівна 

- заступник голови Бережанського 

відокремленого підрозділу громадської 

організації «Спілка бійців і волонтерів АТО 

«Сила України» (за згодою) 

ТИМАНСЬКИЙ 

Олег Степанович 

- начальник «Фінансового управління» 

Бережанської міської ради 

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради 

ЦАПОК 

Віктор Степанович 

- керівник комунального некомерційного 

підприємства «Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради 

 

ЯКИМІВ  

Володимир Ярославович 

- голова ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при Бережанській 

міській раді (за згодою) 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 


