2018_717_ Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік в
2.

3.

4.

сумі 86,2 тис. грн. за рахунок плати за надання інших адміністративних
послуг.
Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік
в
2.1. Бережанська міська рада
с
Збільшити асигнування на:
86,2 тис. грн.
у
з них на:
м
• поточні видатки
86,2 тис. грн.
і
КПКВ 0113240 «Інші заклади та заходи»
86,2 тис. грн.
86,2 тис. грн.
КПКВ 0113242
«Інші заходи у сфері
9
соціального
захисту
і
соціального
0
забезпечення»
,
2 тис. грн._____________________________________________________
Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік
в сумі 425,441 тис. грн. за рахунок:
надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту 5,8 тис. грн.
коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці
Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 178,851 тис.
грн.
коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності
240,79 тис. грн.
Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018
р
4.2.і Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської
к міської ради
Збільшити асигнування на:
425,441 тис. грн.
в з них на:
• капітальні видатки
425,441 тис. грн.
с
КПКВ 0617360 «Виконання інвестиційних 425,441 тис. грн.
у
проектів»
м
0617361
«Співфінансування 425,441 тис. грн.
і КПКВ
інвестиційних проектів, що реалізуються за
коштів
державного
фонду
4 рахунок
2 регіонального розвитку»
5,441 тис. грн. ________________________________ _______________

-

1

-

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної
та економічної класифікації видатків спеціального фонду міського
бюджету на 2018 рік: _____________________________________________
5.1. Бережанська міська рада
Зменшити асигнування на:
з них на:

80,746 тис. грн.

-

2

-

• капітальні видатки
80,746 тис. грн.
КПКВ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово- 80,746 тис. грн.
комунального господарства»
5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської
міської ради
Збільшити асигнування на:
80,746 тис. грн.
з них на:
• капітальні видатки
80,746 тис. грн.
КПКВ 0617360 «Виконання інвестиційних 80,746 тис. грн.
проектів»
КПКВ
0617361
«Співфінансування 80,746 тис. грн.
інвестиційних проектів, що реалізуються за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку»
6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до
рішення міської ради від 22.12.2017 року № 807 «Про міський бюджет на
2018 рік»), згідно з додатком № 1.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та
підприємництва.
2018_718_Надати адресну грошову допомогу жителям с. Павлів Курянівської сільської
ради Бережанського району Тернопільської області, відповідно до додатку
1 (додається).
2. Виплату адресної грошової допомоги здійснити через уповноважених
членами їх сімей на отримання матеріальної допомоги, відповідно до
додатку 2 (додається).
3. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської
ради здійснити виплати передбачені в п. 1 даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та
підприємництва.
Додаток №1 до рішення сесії
Бережанської міської ради №
____ від 11 жовтня 2018 року

СПИСОК

жителів с. Павлів Курянівської сільської ради які звернулись для отримання
грошової допомоги за Ш квартал 2018 року
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата і рік
№
народження
п/п
1.
Ярослава Петрівна

-

3

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Галина Богданівна
Петро Богданович
Роман Богданович
Андрій Володимирович
Олена Іванівна
Діана Андріївна
Аліна Андріївна
Марія Андріївна
Іванна Ярославівна
Ігор Володимирович
Василина Ігорівна
Любов Михайлівна
Ярослав Михайлович
Тарас Ярославович
Богдан Адамович
Марія Євстахівна
Ольга Іванівна
Богдан Петрович
Вероніка Богданівна
Володимир Михайлович
Любов Миронівна
Олег Васильович
Віталій Васильович
Богдан Миронович
Марія Йосипівна
Руслана Ярославівна
Олена Вікторівна
Дарина Вікторівна
Христина Вікторівна
Любов Іванівна
Віталій Станіславович
(
) Ірина Станіславівна
Андрій Леонідович
Володимир Петрович
Галина Богданівна
Софія Андріївна
Наталія Богданівна
Борис Миколайович
Олеся Миколаївна
Микола Михайлович
Марія Іванівна
Марія Петрівна
Богдан Іванович

-

4

-

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Марія Іванівна
Оксана Андріївна
Василь Андрійович
Андрій Васильович
Надія Михайлівна
Віра Михайлівна
Володимир Іванович
Мирослава Володимирівна
Наталія Володимирівна
Ігор Михайлович
Ігор Дмитрович
Ольга Рудольфівна
Зоряна Ігорівна
Володимира Андріївна
Ярослав Петрович
Ольга Євстахівна
Ігор Ярославович
Анастасія Ігорівна
Ольга Іванівна
Віра Миколаївна
Оксана Іванівна
Олександр Тарасович
(
) Ольга Олександрівна
Марія Петрівна
Іван Володимирович
Ярослава Михайлівна
Михайло Іванович
Марія Йосипівна
Петро Михайлович
Дмитро Дмитрович
Володимир Іванович
Соломія Петрівна
Михайло Йосипович
Галина Михайлівна
Іван Романович
Володимир Іванович
Мирослава Іванівна
Михайло Іванович
Уляна Михайлівна
Евеліна Михайлівна
Марія Романівна
Михайло Йосипович
Анна Іванівна

-

5

-

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Володимир Михайлович
Оксана Миронівна
Василь Володимирович
Соломія Володимирівна
Ірина Володимирівна
Ганна Степанівна
Йосип Петрович
Михайло Антонович
Мирослава Петрівна
Ярослава Іванівна
Зеновія Семенівна
Олександр Йосипович
Ганна Володимирівна
Ігор Олександрович
Олександра Олександрівна
Ганна Григорівна
Людмила Петрівна
Наталія Петрівна
Ганна Михайлівна
Ольга Петрівна
Сергій Григорович
Максим Сергійович
Мар’яна Сергіївна
Оксана Сергіївна
Григорій Іванович
Людмила Павлівна
Марія Євгенівна
Василь Миколайович
Наталія Петрівна
Олег Васильович
Лілія Василівна
Богдан Андрійович
Руслан Ігорович
Марія Євстахівна
Оксана Володимирівна
Тетяна Назаріївна
Мирослава Володимирівна
Ігор Володимирович
Володимир Семенович
Любов Петрівна
Василь Михайлович
Тетяна Василівна
Вадим Васильовчич

-

6

-

131.
132.

Ярослав Євгенович
Марія Зіновіївна

Секретар міської ради

Гончар П.В.

СПИСОК

Додаток №2 до рішення сесії
Бережанської міської ради №
____від 11 жовтня 2018 року

жителів с. Павлів Курянівської сільської ради уповноважених членами їх
сім’ї для отримання грошової допомоги за ІІІ квартал 2018 року
Прізвище, ім’я, по
житель, що уповноважив на
Сума до
№
батькові
отримання коштів
п/п
виплати
Ярослава Петрівна
Петро Богданович
Галина
1.
3000
Богданівна
Роман Богданович
Богдан Андрійович
Андрій Володимирович
Діана Андріївна
2.
3000
Олена Іванівна
Аліна Андріївна
Марія Андріївна
Ігор Володимирович
Іванна
Василина Ігорівна
3.
3000
Ярославівна
Руслан Ігорович
Марія Євстахівна
Любов Михайлівна
Ярослав
4.
1800
Михайлович
Тарас Ярославович
5.
Марія Євстахівна 1200
Богдан Адамович
6.
Ольга Іванівна
1200
Вероніка Богданівна
Володимир
7.
600
Михайлович
Любов Миронівна
8.
2400
Віталій
Олег Васильович
Васильович
Богдан Миронович
Марія Йосипівна
Руслана Ярославівна
9.
Олена Вікторівна 3000
Дарина Вікторівна
Христина Вікторівна
Віталій Станіславович
10.
2400
Любов Іванівна
Ірина Станіславівна
Андрій Леонідович

-

7

-

11.

Галина
Богданівна

2400

Володимир Петрович
Оксана Володимирівна
Тетяна Назаріївна

12.

Борис
Миколайович

1200

Софія Андріївна
Наталія Богданівна

13.
14.
15.

Михайлович
Марія Іванівна
Марія Петрівна

1800

Олеся Миколаївна

600
1200

Богдан Іванович
Марія Іванівна
Оксана Андріївна
Андрій Васильович
Володимир Іванович
Мирослава Володимирівна
Ігор Михайлович

16.

Василь
Андрійович

2400

17.

Віра Михайлівна

600

18.
19.

Наталія
Володимирівна
Ольга
Рудольфівна

2400
600

20.

Зоряна Ігорівна

1800

21.

Володимира
Андріївна

600

22.

23.

Ольга Євстахівна

Ольг а
Олександрівна

3000

2400

24.

Марія Петрівна

3600

25.

Михайло Іванович

1800

26.

Марія Йосипівна

3600

27.

Мирослава

4000

Надія Михайлівна
Ігор Дмитрович
Ярослав Петрович
Ігор Ярославович
Анастасія Ігорівна
Ольга Іванівна
Віра Миколаївна
Оксана Іванівна
Олександр Тарасович
Іван Володимирович
Олександр Йосипович
Ганна Володимирівна
Ігор Олександрович
Олександра Олександрівна
Ярослава Михайлівна
Марія Романівна
Дмитро Дмитрович
Володимир Іванович
Соломія Петрівна
Петро Михайлович
Михайло Йосипович
Галина Михайлівна
-

8

-

Іванівна

Ганна Степанівна
Йосип Петрович
Михайло
Антонович
Ярослава Іванівна
Зеновія
Семенівна
Людмила
Петрівна

600
600

Іван Романович
Володимир Іванович
Михайло Іванович
Уляна Михайлівна
Евеліна Михайлівна
Анна Іванівна
Володимир Михайлович
Оксана Миронівна
Василь Володимирович
Соломія Володимирівна
Ірина Володимирівна
-

1200

Мирослава Петрівна

35.

Ольга Петрівна

4200

36.

Григорій
Іванович
Марія Євгенівна

1200

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

37.
38.

Михайло
Йосипович

Наталія Петрівна

4200

600

-

600

-

1800

600
2400

Ганна Григорівна
Наталія Петрівна
Ганна Михайлівна
Сергій Григорович
Максим Сергійович
Мар’яна Сергіївна
Оксана Сергіївна
Богдан Петрович
Людмила Павлівна
Василь Миколайович
Олег Васильович
Лілія Василівна
Ігор Володимирович

39.

Мирослава
Володимирівна

1800

40.

Ярослав
Євгенович

3600

Марія Зіновіївна

7200

Василь Михайлович
Вадим Васильович
Тетяна Василівна

41.

Любов Петрівна
Секретар міської ради

Володимир Семенович

Гончар П.В.

-

9

-

2018_719_ Схвалити Проект рішення Бережанської міської ради «Про добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення»
(додається).
Міський голова

МУЗИЧКА В.Я.
СХВАЛЕНО

Рішенням Бережанської міської ради
від 11 жовтня 2018 року № __
Проект

Бережанська міська рада
Тернопільської області
УП скликання
РІШЕННЯ
від « _» ________ 2018 року
Про
добровільне
приєднання
до
територіальної
громади
міста
обласного значення
Враховуючи рішення Тернопільської обласної ради № 970 від «08» червня 2018 р.
«Про схвалення змін до перспективного плану формування територій
громад Тернопільської області», яке набрало чинності « ____ » _________2018
р., висновок Тернопільської обласної державної адміністрації, затверджений
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від « ___ » ________
2018 року № _____ , керуючись ч. 6 ст. 81, пунктом 32 розділу IV «Прикінцеві
положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», ч. 1 та ч. 5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бережанська міська рада
1
2

Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету
Посухівської сільської територіальної громади.
Провести розрахунки обсягу доходів та видатків Бережанської міської
територіальної громади після приєднання Посухівської сільської
територіальної громади
-

10

-

В И Р І Ш И Л А:
1.

Добровільно приєднати територіальну громаду села Посухів Бережанського
району Тернопільської області до територіальної громади

-

11

-

2.
3.

міста обласного значення Бережани Бережанської міської ради
Тернопільської області.
Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання
територіальної громади (додається).
Це рішення вводиться у дію з дня, наступного за днем набранням чинності
розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
перспективного плану формування територій громад Тернопільської
області», підготованим на підставі рішення Тернопільської обласної ради
№ 970 від «08» червня 2018 р. «Про схвалення змін до перспективного
плану формування територій громад Тернопільської області», відповідно до
якого територіальна громада села Посухів Бережанського району
Тернопільської області належить до територіальної громади міста
обласного значення Бережани Бережанської міської ради Тернопільської
області.
Міський голова

МУЗИЧКА В.Я.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Бережанської міської
ради від « _ » _________ 2018 року
№

ПЛАН
організаційних заходів щодо добровільного приєднання
Посухівської сільської територіальної громади Бережанського району
Тернопільської області до Бережанської міської територіальної громади
Тернопільської області 1 2 3 4 5 6
7. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування
територіальної громади міста обласного значення після приєднання та
підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні.
8. Визначити межу потенційного старостинського округу на території
Посухівської сільської територіальної громади, для проведення виборів
старости.
3
4

5

6

Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань Посухівської сільської
територіальної громади.
Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення
органів місцевого самоврядування на території Посухівської сільської
територіальної громади.
Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на
території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для
надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони
здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства.
Напрацювати перелік інфраструктурних об'єктів, які потребують державної
та місцевої підтримки в першочерговому порядку.
-
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Секретар міської ради
Гончар П.В.
2018_720_ Зняти з балансу Бережанської міської ради нежитлові приміщення, а саме:
1.1. Вбиральня по вул. Привокзальна, 3«Б», у зв’язку з його приватизацією
шляхом викупу;
1.2. Вбиральня по вул. Міцкевича, 2«Г», у зв’язку з приватизацією шляхом
продажу на аукціоні.
2018_721_Затвердити фінансовий норматив витрат на одного одержувача послуг, згідно
з додатком (додається).
2. Для забезпечення ефективного процесу формування міського бюджету на
2019 рік доручити виконавчому комітету міської ради звернутися до
Бережанської районної ради, Саранчуківської об’єднаної територіальної
громади про укладання договору про міжбюджетний трансферт, виходячи з
кількості одержувачів послуг
Додаток
до рішення міської ради
від__ . _.2018р. №

№
п/п
1.

Фінансовий норматив
витрат на отримання послуг
в бюджетних закладах м. Бережани
Показники
Вартість освітніх послуг (грн.в місяць) на 1-го
учня (дитину) з них:
Дитячі дошкільні навчальні заклади
-Дитячо- юнацька спортивна школа
-Державна художня школа
-Держана школа мистецтв

Фінансовий норматив 7
(Г н )
Р .

1300,00
449,00
537,00
1305,00

7Фінансові нормативи обчислені, виходячи із кількості учнів (дітей), відвідувань
та відповідно до затверджених видатків по загальному фонду міського бюджету
станом на 01.10.2018 року, як це передбачено п.2 ст.94 Бюджетного кодексу
України.
2018_722_Затвердити Програму проведення заходів на запобігання та ліквідацію
африканської чуми свиней в місті Бережани на 2018-2020 роки (додається).
ЗАТВЕРДЖЕНО
-
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рішення сесії міської ради № від
___________ 2018 року

ПРОГРАМА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ НАПРАВЛЕНИХ НА
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЮ АФРИКАНСЬКОЇ
ЧУМИ СВИНЕЙ в м. БЕРЕЖАНИ
НА 2018-2020 РОКИ
ПАСПОРТ
міської Програми
«Проведення заходів на запобігання та ліквідацію

3.

Розробник Програми

Рішенням виконкому міської ради
Бережанське районне управління Головного
управління ДПСС в Тернопільській області
Бережанське районне управління Головного
управління ДПСС в Тернопільській області

4.

Співрозробники Програми

Бережанська міська рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

1.
2.

Програма затверджена:
Ініціатор розроблення Програми

6.

Учасники Програми

7.

Терміни реалізації Програми

8.

9.

10.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
( для комплексних програм)

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
Усього:
- 2018-2020 роки
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
Кошти міського, бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування

Бережанська міська рада, Бережанське районне
управління Головного управління ДПСС в
Тернопільській області, Бережанська районна
державна лікарня ветеринарної медицини
Бережанська міська рада, Бережанське районне
управління ДПСС в Тернопільській області,
Бережанська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
2018 - 2020 рр.
Міський бюджет

41100,00 грн.

41100,00 грн.
Міський бюджет

-
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африканської чуми свиней в місті Бережани на 2018 - 2020 роки»

-
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Програми

І. ВСТУП
Програма розроблена відповідно Інструкції щодо профілактики та боротьби
з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України 07.03.2017 р. №111
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма направлена на забезпечення епізоотичного благополуччя і
одержання якісної та безпечної сировини і продукції тваринного походження одне з найважливіших завдань служби ветеринарної медицини району.
Згідно з офіційними повідомленнями Міжнародного епізоотичного бюро
(МЕБ) з початку 2017 року африканську чуму свиней (АЧС) зареєстровано у
країнах світу: Кот-д’Івуарі, Республіці Чад, Російській Федерації (РФ), Польщі,
Литві, Латвії, Естонії та Україні, Молдова, Кенія.
Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в Україні продовжує
залишатися надмірно складною.
Спалахи африканської чуми свиней в 2017 року реєструвались в Черкаській,
Київській, Сумській, Рівненській, Полтавській, Тернопільській (Збаражський,
Бучацький, Шумський, Зборівський райони) Харківській, Івано Франківській
областях, Закарпатській, м. Запоріжжя серед домашніх тварин та диких кабанів.
У 2018 році практично у всіх областях були відмічені спалахи хвороби.
Протягом 2017 - 2018 років в нашій області зареєстровано хворобу (АЧС)
10 випадків у Збаражському, Бучацькому, Шумському, Зборівському районах, в
тому числі м. Збараж, Бучач.
Існує потенційна небезпека розповсюдження збудника африканської чуми
свиней по території України.
Сьогодні на території Бережанського району проводяться профілактичні
заходи щодо попередження занесення збудників африканської чуми свиней.
В Бережанах нараховується - 930 гол. свиней з них всі в індивідуальному
секторі..
На базі установ державної служби ветеринарної медицини району створено
мобільну групу швидкого реагування на випадок виникнення або підозри
захворювання на африканську чуму свиней.
Проводяться тренінги семінари-навчання щодо дій при підозрі
захворювання (загибелі) на африканську чуму свиней. До участі у семінарнавчанні долучено всіх фахівців ветеринарної медицини району, запрошені
зацікавлені служби, та власники свиногосподарств, що можуть бути задіяні в
організації та проведенні заходів щодо локалізації та ліквідації осередків
інфекції.
Збудником являється вірус, який досить стійкий у зовнішньому середовищі.
Джерелом зараження є хворі і перехворівши тварини. Передача збудника
здійснюється при контакті з хворими тваринами ,через шкірних паразитів та
комах, предмети догляду а також з іншими домашніми та дикими тваринами і
птахами. Відмічається майже 100% смертність.
-
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ІІІ. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою програми є недопущення занесення збудника африканської чуми
свиней, а в разі виникнення даного захворювання на території міста своєчасно та
організовано провести заходи, спрямовані на ліквідацію АЧС в
неблагополучному пункті.
В разі виникнення АЧС в населеному пункті потрібно поставити карантинні
поліцейсько- ветеринарні пости як мінімум в’їзд та виїзд на якому повинні бути
цілодобові чергові в будь яку погоду. Для цього потрібно значні фінансово матеріальні ресурси.
Для повноцінної роботи поліцейсько-вететринарних постів необхідно
палатки для чергових, столи, крісла, шлагбауми, дезбарєри, дезкилимки,
контейнери для зберігання вилучених продуктів харчування та сировини,
контейнери для приготування дезрозчину, ранцеві оприскувачі, засоби
освітлення, харчування, біотуалети, спецодяг та спецвзуття, рукомийники,
засоби особистої гігієни, інвентар(лопати, віники, сокири) деззасоби, паливномастильні матеріали, знаки обмеження дорожнього руху.
IV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Витрати пов’язані з виконанням даної Програми, здійснюються в межах
загальних асигнувань міського бюджету на відповідні цілі, а саме:
знаки обмеження дорожнього руху 2 комплекти, 2 знаки «Стоп»,
обмеження руху 4 шт. карантин - 2 шт. всього 8 шт. ціна - 700,00грн ,
сума - 5600,00 грн
шлагбауми -2шт. ціна 2500,00 грн. сума - 5000,00грн;
дезбарєр-2шт. (50м. стальна труба діаметром 108мм.) ціна - 1м.п.
218,00 грн., сума -10900,00 грн.;
тара для дезрозчину 2шт. (бочки) ціна 500,00 грн. сума-1000,00 грн.
ранцеві оприскувачі 4 шт. ціна 600,00 грн. сума - 2400,00 грн.
костюми протичумні 20 шт. ціна 600,00 грн. сума-12000,00 грн.
апарат Шилова 4 шт. ціна 700,00 грн. сума-2800,00 грн.
контейнери 2 шт. ціна 700,00грн. сума-1400,00грн.
Всього- 41100,00 грн.
V. ОЧІКУВАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПРОГРАМИ
Забезпечити виконання Інструкції щодо профілактики та боротьби з
африканською чумою свиней по ліквідації вогнища інфекції та недопущення її
поширення
забезпечити продовольчий ринок району якісною продовольчою
продукцією тваринництва;
покращити якість тваринницької сировини у ветеринарно - санітарному
відношенні для промислової та технічної переробки ;
створити передумови для покращення довкілля.
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Ініціатором, організатором та відповідальним виконавцем Програми є
Бережанське районне управління Головного управління ДПСС в Тернопільській
-
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області.
2018_723_Погодити гр. Кравець Михайлу Миколайовичу, жителю м. Бережани,
надання в оренду земельної
ділянки площею 1880 кв. м. для
обслуговування придбаного нежитлового приміщення по вул. Замость, 6«а»
в м. Бережани .
1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської
ради до
01.08.2019 року.
2018_724_Погодити гр. Кравець Арсену Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул.
надання в оренду земельної
ділянки площею 1398 кв. м. для
обслуговування придбаного нежитлового приміщення по вул. Замость, 6«а»
в м. Бережани .
1. Проект землеустрою подати
на розгляд сесії
міської ради до
01.08.2019 року.
2018_725_ Внести зміни в рішення сесії міської ради № 693 від 17 вересня 2017 року, а
саме п.8 скасувати та викласти в такій редакції:
«8. Надати гр. Лех Галині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для обслуговування піднавісу для ремонту по вул. Шевченка,
55«Л»/1 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи
користування.
1. Проект землеустрою подати
на розгляд сесії
міської ради до
01.10.2019 року».
2018_726_Продовжити терміном до 01.10.2019 року термін дії п.4 рішення сесії міської
ради № 906 від 22 березня 2018 року щодо надання гр. Сікорі Володимиру
Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. дозволу на складання проекту із
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 71 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. С. Бандери в м.
Бережани .
2018_727_Звільнити в 50% розмірі, з 01.11.2018 року до 31.12.2018 року Місик Наталію
Анатоліївну, жительку м. Бережани, вул. від плати за харчування її дочки
Місик Олександри Андріївни,
26.07.2009 року
народження, в
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3.
2018_728_Затвердити договір про міжбюджетні трансферти на 2018 рік, укладений між
Бережанською міською радою, Бережанською районною радою та
Курянівською сільською радою щодо передачі з міського бюджету
районному та сільському бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а
саме передачі іншої субвенції в сумі 100000,0 (сто тисяч) гривень згідно
договору, що додається.
2. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений
між Бережанською міською радою та Бережанською районною радою щодо
передачі з міського бюджету районному бюджету у вигляді міжбюджетного
трансферту, а саме передачі іншої субвенції в сумі 100 000,0 (сто тисяч)
гривень згідно договору, що додається.
2018_729-731_Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок
для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць
-
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Козацька, 8-го Березня) на території Бережанської міської ради.
1. У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на землях,
які погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ у
Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у
Тернопільській області при виготовлені проектів землеустрою на дані
земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту (07.03 право
прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів,
інших ліній комунікацій).
2. Рекомендувати Відділу у Бережанському районі Головного управління
Держгеокадастру у Тернопільській області при розподілі земельних ділянок
в урочищі «Жорнисько» дотримуватись наступних критеріїв:
3.1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м.
Бережани, сіл Лісники та Рай;
3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання
заяви учасниками АТО на погодження виділення відповідних
земельних ділянок.
3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в
Відділ у Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у
Тернопільській області з метою подальшого надання земельних ділянок
вищевказаним громадянам.
ДОДАТОК №1
до рішення сесії Бережанської міської
ради № _______ 2018 року
Список
громадян м. Бережани, яким погоджено надання земельних ділянок для
ведення індивідуального садівництва
№
п/п

Прізвище, ім’я і по батькові

1

Данилків Петро Миронович

2.

Коханюк Оксана Орестівна

м. Бережани, вул. Кошова, 17«а»

0678449534

3.

Салітицька Г алина Олексіївна

м. Бережани, вул. Золочівська, 38

0967446960

Місце проживання
с. Краснопуща, Бережанського району

Контактний
телефон
0985087340

2018_732_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Стефанів
Ірині Степанівні, жительці м. Бережани, вул. земельної ділянки площею 24
кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 14 по вул. Тепла,
23 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
- зміна цільового використання земельної ділянки
2. Надати у власність гр. Стефанів Ірині Степанівні, жительці м.
Бережани, земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу №14 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код
по КВЦПЗ - 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів,
кадастровий номер 6120410100 04 011 0395, землі житлової та
-
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громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2018_733_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр.
Михайлишину Василю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. земельної
ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №
13 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи
користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки
2. Надати у власність гр. Михайлишину Василю Васильовичу, жителю м.
Бережани, вулземельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу №13 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код
по КВЦПЗ - 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів,
кадастровий номер 6120410100 04 011 0394, землі житлової та
громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2018_734_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Білик Тетяні
Ігорівні, жительці м. Бережани, вул. земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 17 по вул. Тепла, 23 в м.
Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки
2. Надати у власність гр. Білик Тетяні Ігорівні, жительці м. Бережани,
вул. ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування
автогаражу №17 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код по КВЦПЗ 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100 04 011 0398, землі житлової та громадської забудови), із
земель міста не наданих у власність чи користування.
3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2018_735_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Болюх
Галині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 16 по вул.
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Тепла, 23 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи
користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки
2. Надати у власність гр. Болюх Галині Михайлівні, жительці м.
Бережани, вул. ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу №16 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код
по КВЦПЗ - 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів,
кадастровий номер 6120410100 04 011 0397, землі житлової та
громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2018_736_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр.
Журовському Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. земельної
ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №
23 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи
користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки
2. Надати у власність гр. Журовському Михайлу Васильовичу, жителю м.
Бережани, вул. земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу №23 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код
по КВЦПЗ - 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів,
кадастровий номер 6120410100 04 011 0404, землі житлової та
громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2018_737_Продовжити терміном до 01.10.2021 року гр. Михальчишину Віталію
Андрійовичу, жителю м. Тернопіль, вул. оренду земельної ділянки площею
100 кв. м. наданої для будівництва та обслуговування зблокованої житлової
блок-секції по вул. Крута, 2«г» в м. Бережани.
1. Орендну плату встановити в розмірі 3 % від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2018_738_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр.
Йордовському Ярославу Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. земельної
ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №
19 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи
користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки
2. Надати у власність гр. Йордовському Ярославу Богдановичу, жителю
-
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м. Бережани, вул. земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва
та обслуговування автогаражу №19 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани
(код по КВЦПЗ - 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів,
кадастровий номер 6120410100 04 011 0400, землі житлової та
громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2018_739_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Юзефів Ганні
Омельянівні, жительці м. Бережани, вул. земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 24 по вул. Тепла, 23 в
м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки
2. Надати у власність гр. Юзефів Ганні Омельянівні, жительці м.
Бережани, вул. ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу №24 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани (код
по КВЦПЗ - 02.05. - для будівництва індивідуальних гаражів,
кадастровий номер 6120410100 04 011 0405, землі житлової та
громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
2018_740_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Кучеру Ігорю Романовичу,
жителю м. Бережани, вул. оренду земельної ділянки площею 870 кв. м. для
ведення городництва в м. Бережани по вул. Шевченка.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_741_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Бурда Лідії Корнеліївні,
жительці м. Бережани, вул. оренду земельної ділянки площею 2000 кв. м.
для ведення городництва в м. Бережани по вул. Тернопільська.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_742_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Лужній Аллі Володимирівні,
оренду земельної ділянки площею 264 кв. м. для ведення городництва в м.
Бережани в урочищі «Біля цвинтаря».
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Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_743_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Сінькевич Валентині
Володимирівні, жительці м. Львів, вул. оренду земельної ділянки площею
22 кв. м. для встановлення підпірної стінки в м. Бережани вул. Стефаника,
9.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_744_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Гайові Стефанії Михайлівні,
жительці м. Бережани, вул. оренду земельної ділянки площею 230 кв. м. для
ведення городництва в м. Бережани по вул. Комарова.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_745_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Типу Ярославу Олексійовичу,
жителю м. Бережани, вул. оренду земельної ділянки площею 1000 кв. м. для
ведення городництва в м. Бережани по вул. Залісся.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_746_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Копина Раїсі Василівні, жительці
м. Бережани, вул. оренду земельної ділянки площею 216 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. Шевченка.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_747_Надати терміном до 01.10.2019 року гр. Гарапюк Марії Антонівні, жительці м.
Бережани, вул. оренду земельної ділянки площею 161 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. Шевченка.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
2018_748_Продовжити терміном до 01.10.2019 року гр. Рябову Роману Євгеновичу,
жителю м. Бережани, вул. оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для
обслуговування металічного автогаражу в м. Бережани по вул. Шевченка.
1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання
договору оренди і його реєстрації.
1.
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Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки
2018_749_Надати гр. Амбрузевичу Ярославі Іванівні, жительці с. дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 73 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул.
Цегельна в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи
користування.
1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до
01.10.2019 року.
2018_750_Погодити Бережанському управлінню з експлуатації газового господарства
ПрАТ «Тернопільгаз» надання дозволу на складання проекту землеустрою
щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 25 кв. м. для
встановлення ШРП на газопроводі середнього тиску за межею населеного
пункту по вул. Шевченка в м. Бережани.
2018_751_Відмовити гр. Солітицькій Галині Олексіївні, жительці м. Бережани, вул. у
наданні земельної ділянки для будівництва автогаражу по вул. У.
Голоднюка в м. Бережани, так як це суперечить генплану забудови даної
території.
2018_752_Надати гр. Шопі Олександрі Миколаївні, дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1148 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул. Орлика, 12 в с. Рай.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_753_Надати гр. Шопі Олександрі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею 1115 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства в с. Рай.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року
2018_754_Надати гр. Горбовому Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул.
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення
права власності земельної ділянки площею 619 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по
вул. Манастирського, 1 в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_755_Надати гр. Братичаку Михайлу Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
2.

-

24

-

Рогатинська,105 в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_756_Надати гр. Братичаку Михайлу Петровичу, жителю м. Бережани, вул. дозвіл
на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею 148 кв. м. для ведення садівництва по вул.
Рогатинська в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_757_Надати гр. Юхнович Софії Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею 917 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Миру, 11 в м.
Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_758_Надати гр. Безрука Олені Ярославівні, жительці м. Калуш, вул. та гр. Пудло
Володимиру Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. Крушельницької, 66
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення
права оренди земельної ділянки площею1000 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по
вул. Крушельницької, 66 в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_759_Надати гр. Пудло Володимиру Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. дозвіл
на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею1200 кв. м. для індивідуального садівництва по
вул. Крушельницької в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_760_Надати гр. Станко Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. та гр.
Василишин Оксані Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. Кошова, 34
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для
встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення
права власності земельної ділянки площею 780 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по
вул. Кошова, 34 в м. Бережани.
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Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_761_Надати гр. Смірнову Роману Івановичу , жителю м. Бережани, дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Хатки, 33«а»
в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року
2018_762_Надати гр. Смірнову Роману Івановичу, жителю м. Бережани, вул. дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею 924 кв. м. для індивідуального садівництва по
вул. Хатки, 33 в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року
2018_763_Надати гр. Боянович Ользі Степанівні та гр. Зорій Роману Мирославовичу,
жителю м. Бережани, вул. дозвіл на складання технічної документації із
землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на
(місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки площею 38 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу в двох рівнях по вул.
Корольова, 3«а» в м. Бережани.
1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.05.2019 року.
2018_764_Продовжити терміном до 01.05.2019 року термін дії п.4 рішення сесії міської
ради № 717 від 22 вересня 2017 року щодо надання гр. Винник Марії
Костянтинівні, жительці м. Бережани, вул. дозволу на складання технічної
документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в
натурі на (місцевості) та посвідчення права власності земельних ділянок
загальною площею 286 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд по вул. Кульчицької, 7 в м.
Бережани.
2018_765_Надати ТзОВ «-Автотехсервіс-» дозвіл на поділ земельної ділянки, загальною
площею 0,2900 га,
за кадастровим номером
6120410100:04:012:0060 з метою формування двох нових земельних
ділянок а саме: площею 0,1579 га, площею 0,1321 га, по вул. Привокзальна,
24 в м. Бережани
2018_766_Надати ТзОВ «Христина» дозвіл на поділ земельної ділянки, загальною
площею 0,3800 га, за кадастровим номером 6120410100:04:012:0064 з
метою формування двох нових земельних ділянок а саме: площею 0,2505
га, площею 0,1295 га, по вул. Привокзальна, 22 в м. Бережани.
2018_767_ Рішення сесії міської ради № 459 від 23 грудня 2016 року залишити без змін.
1. Продовжити до 01.05.2019 року термін подачі технічної документації із
землеустрою на розгляд сесії.
1.
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2018_768_Продовжити терміном до 01.05.2019 року термін дії п.13 рішення сесії міської
ради № 788 від 21 грудня 2017 року щодо надання гр. Мужанову
Ростиславу Юрійовичу, жителю м. Бережани, вул. дозволу на складання
технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права оренди земельної
ділянки площею 95 кв. м для обслуговування придбаного торгового кіоску
по вул. Січових Стрільців в м. Бережани
2018_769_Продовжити терміном до 01.10.2023 року ТзОВ «Бережани - трикотаж ЛТД»
сервітутне користування умовної частки земельної ділянки площею 240 кв.
м. для обслуговування нежитлового приміщення по вул. Чорновола, 6 в м.
Бережани.
1. Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2. Право користування оформити шляхом укладання договору
сервітутного користування і його реєстрації до 20. 11.2018 року.
2018_770_Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського призначення площею 435 кв. м., наданої гр.
Біланчину Миколі Дмитровичу та гр. Білачин Любові Зіновіївні в оренду
для обслуговування продовольчого ринку в м. Бережани по вул.
Б.Хмельницького, 1«б» в сумі 11612,00 грн. (сто шістнадцять тисяч сто
двадцять гривень) в розрахунку 266,94 грн. (двісті шістдесят шість гривень
94 коп.) за 1 кв. м., на підставі висновку про експертну грошову оцінку
(висновок додається).
1.1. Передати у власність шляхом продажу гр. Біланчину Миколі
Дмитровичу та гр. Білачин Любові Зіновіївні, жителям м. Бережани,
вул. земельну ділянку площею 435 кв. м. кадастровий номер
6120410100:04:005:0213 за 11612,00 грн. (сто шістнадцять тисяч сто
двадцять гривень) в м. Бережани, по вул. Б.Хмельницького, 1«б» в
територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, із розрахунку
266,94 грн. (двісті шістдесят шість гривень 94 коп.) за 1 кв. м.,
1.2. Договір купівлі - продажу земельної ділянки укласти згідно вимог
чинного законодавства.
1.3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр.
Біланчину Миколі Дмитровичу та гр. Білачин Любові після повної
оплати її вартості.
1.4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з
набуттям на неї права власності.
2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договір купівлі продажу вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської
ради.
2018_771_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 872 кв. м. для
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будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за
рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером
6120410100 04 007 0427 гр. Щебивлок Любові Романівні по вул. Цегельна,
25 в м. Бережани.
1. Передати гр. Щебивлок Любові Романівні, жительці м. Бережани, вул.
безоплатно у власність земельну ділянку площею 872 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд по вул. Цегельна, 25 в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Щебивлок Любові Романівні виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
2018_772_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 004 0181 гр. Гева Марії Михайлівні по
вул. Львівська,75 в м. Бережани.
1. Передати гр. Гева Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул.
Львівська, 75 безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул. Львівська, 75 в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Гева Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2018_773_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 012 0086 гр. Вітрак Оксані Євгенівні
по вул. Л.Українки, 20«а» в м. Бережани.
1. Передати гр. Вітрак Оксані Євгенівні, жительці м. Бережани,
Л.Українки, 20«а» безоплатно у власність земельну ділянку площею
1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул. Л.Українки, 20«а» в м.
Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Вітрак Оксані Євгенівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2018_774_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 780 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
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та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 006 0280 гр. Лютому Оресту
Володимировичу по вул. Ковшевича, 22 в м. Бережани.
1. Передати гр. Лютому Оресту Володимировичу, жителю м. Бережани,
Ковшевича, 22 безоплатно у власність земельну ділянку площею 780
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул. Ковшевича, 22 в м.
Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Лютому Оресту Володимировичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
2018_775_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 38 кв. м. для
будівництва та обслуговування автогаражу за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 011 0393 гр.
Любовицькому Віталію Ярославовичу по вул. Шевченка, 49«а» в м.
Бережани.
1. Передати гр. Любовицькому Віталію Ярославовичу, жителю м.
Бережани, вул. Валова, 34/2 безоплатно у власність земельну ділянку
площею 38 кв. м. для будівництва та обслуговування авто гаражу по
вул. Шевченка, 49«в» в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Любовицькому Віталію Ярославовичу виконувати обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного
кодексу України.
2018_776_Передати гр. Концевич Наталії Євгенівні, жительці м. Бережани, безоплатно у
власність земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 04 017
0330 площею 672 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд по вул. Адамівська, 41 в м.
Бережани.
1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2. Гр. Концевич Наталії Євгенівні виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
2018_777_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 879 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 006 0281 гр. Борик Галині Михайлівні
по вул. Кошова, 2 в м. Бережани.
1. Передати гр. Борик Галині Михайлівні, жительці м. Бережани, вул.
-
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Кошова, 2 безоплатно у власність земельну ділянку площею 879 кв. м.
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд по вул. Кошова, 2 в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Борик Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2018_778_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 637 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 020 0523 гр. Ткачук Ніні Петрівні по
вул. Тичини, 3 в м. Бережани.
1. Передати гр. Ткачук Ніні Петрівні , жительці м. Бережани, вул.
безоплатно у власність земельну ділянку площею 637 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд по вул. Тичини, 3 в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Ткачук Ніні Петрівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2018_779_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 004 0199 гр. Шулику Богдану
Михайловичу по вул. Львівська, 35 в м. Бережани.
1. Передати гр. Шулику Богдану Михайловичу, жителю м. Бережани,
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд по вул. Львівська, 35 в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Шулику Богдану Михайловичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
2018_780_Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року:
- по доходах в сумі 61288822,80 грн. (шістдесят один мільйон двісті
вісімдесят вісім тисяч вісімсот двадцять дві гривні 80 коп.), в тому
числі:
загального фонду - у сумі 59508811,94 грн. (п’ятдесят дев’ять мільйонів
п’ятсот вісім тисяч вісімсот одинадцять гривень 94 коп.); спеціального
фонду - у сумі 1780010,86 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят тисяч
десять гривень 86 коп.)
по видатках в сумі 63551435,63 грн. (шістдесят три мільйони п’ятсот
-
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п’ятдесят одна тисяча чотириста тридцять п’ять гривень 63 коп.), в
тому числі:
загального фонду - у сумі 57453458,65 грн. (п’ятдесят сім мільйонів
чотириста п’ятдесят три тисячі чотириста п’ятдесят вісім гривень 65
коп.);
спеціального фонду - у сумі 6097976,98 грн. (шість мільйонів дев’яносто
сім тисяч дев’ятсот сімдесят шість гривень 98 коп.).
2018_781_ Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення сесії Бережанської
міської ради як проекту регуляторного акту наступного змісту:
«1. Внести зміни в п.1 рішення сесії Бережанської міської ради №181 від
21.04.2016 року, а саме п.1 скасувати і викласти в наступній редакції: «1.
Затвердити Положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі в м.
Бережани (Додається)
1.1. Затвердити методику розрахунку вартості оренди окремих
конструктивних елементів благоустрою (Додаток 1 до Положення про
здійснення сезонної роздрібної торгівлі на території міста Бережани);
1.2. Затвердити Договір оренди елементів благоустрою з метою здійснення
торгівельної діяльності (Додаток 2 до Положення про здійснення
сезонної роздрібної торгівлі на території міста Бережани)».
2. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації та на офіційному
Інтернет - сайті міської ради не пізніше як у десятиденний строк після їх
прийняття та підписання.»
1. Доручити начальнику сектору економіки Бережанської міської ради
забезпечити:
оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу на
офіційному сайті міської ради http://berezhanymrada. gov.ua;
обговорення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу, згідно
з вимогами чинного законодавства;
після опрацювання наданих зауважень та пропозицій винести проект
рішення на розгляд сесії Бережанської міської ради, у визначені
чинним законодавством строки.
2018_782_ Рішення Бережанського районного суду від 09.07.2018 року - прийняти до
відома.
2. Заяву гр. Ковальської М.О. від 28.11.2016 року прийняти до відома, договір
оренди землі від 03.06.2016 року припинити, у зв’язку із:
- закінченням строку, на який його було укладено.
3. Заяву гр. Кушко М.С. від 01.10.2018 року вх. №К-528 прийняти до відома та
продовжити до 01.10.2019 року договір оренди земельної ділянки від
26.12.2017 року для ведення городництва по вул. Львівська в м. Бережани.
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3.1. Розмір орендної плати встановити в розмірі 3 % від нормативно
грошової оцінки земельної ділянки.
3.2. Укласти договір та зареєструвати його в земельному відділі міської
ради в термін до 10.11.2018 року.
4. Заяву гр. Ковальської М.О. від 12.10.2018 року №К-557 прийняти до відома
та відмовити у наданні в оренду земельної ділянки по вул. Львівська в м. Бережани у
зв’язку з тим, що дана земельна ділянка передана в користування гр. Кушко М.С., яка має
переважне право перед іншими на поновлення договору оренди землі на новий термін.
2018_783_Припинити МПП « Гольцер» право оренди земельної ділянки площею 292 кв.
м., за кадастровим номером 6120410100 04 017 0410, наданої для
обслуговування нежитлових будівель та споруд вул. Лесі Українки, 14 в м.
Бережани у зв’язку з добровільною відмовою.
1.1. Земельну ділянку площею 292 кв. м., за кадастровим номером
6120410100 04 017 0410 перевести до земель міста не наданих у
власність чи користування.
2018_784_ Внести зміни в рішення від 25.01.2018 року №817 «Про передачу в оренду
комунального майна», а саме:
1.1. В пункті 1 рішення словосполучення «терміном на 2 роки 11 місяців»
замінити на словосполучення «терміном до 31.12.2018 року»:
1.2. Пункт 2 рішення вилучити.
2018_785_Надати іменну стипендію міського голови в розмірі 500 грн. Когут Тетяні
Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. учениці Бережанської ДЮСШ,
чемпіонці України з легкої атлетики в бігу на 2000 м. з перешкодами,
бронзовому призеру чемпіонату України з футболу серед дівчат 2003 року
народження, кандидату в національну збірну України з футболу вікової
категорії WU-15, кандидату в юнацьку легкоатлетичну збірну України.
2. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати кошти
відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради.
3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплачувати
іменну стипендію вказаній спортсменці за рахунок асигнувань,
передбачених по міській програмі розвитку фізичної культури і спорту на
2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від
21 січня 2016 року №75.
2018_786_ Внести зміни до структури та штатного розпису апарату виконавчого
комітету Бережанської міської ради, затвердженої рішенням сесії міської
ради від 23.12.2016 року № 436, а саме:
1.1. Вивести 1 шатну одиницю - водій легкового автомобіля міської ради
1.2. Ввести 1 штатну одиницю - водій автотранспортних засобів міської
ради
1.3. Вивести 1 штатну одиницю - інспектор шкіл, провідний спеціаліст
відділу освіти, молоді і спорту міської ради
1.4. Ввести 1 штатну одиницю - головний спеціаліст відділу освіти, молоді
і спорту міської ради
2018_787_Припинити гр. Гуль Галині Василівні право оренди земельної ділянки
площею 395 кв. м., за кадастровим номером 6120410100 04 013 0183,
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наданої для обслуговування будівель торгівлі по вул. Привокзальна, 3 в м.
Бережани у зв’язку з набуттям права власності на дану земельну ділянку.
2018_788_Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради Тернопільської
області до голови Тернопільської обласної державної адміністрації Барни
С.С., голови Тернопільської обласної ради Овчарука В.В. та Директора
Комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради
«Тернопільтеплокомуненерго» Козіцького Ю.М. (звернення додається).
2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити рішення сесії та
звернення депутатів Бережанської міської ради до голови Тернопільської
обласної державної адміністрації Барни С.С., голови Тернопільської
обласної ради Овчарука В.В. та Директора Комунального підприємства
теплових
мереж
Тернопільської
обласної
ради
«Тернопільтеплокомуненерго» Козіцького Ю.М.
Голові Тернопільської обласної державної
адміністрації
БАРНІ С. С.
46026, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8

Голові Тернопільської обласної ради
ОВЧАРУКУ В. В.
46026, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8

Директору Комунального підприємства
теплових мереж Тернопільської обласної
ради «Тернопільтеплокомуненерго»
КОЗІЦЬКОМУ Ю. А.
46016, м. Тернопіль, вул. Київська, ЗА

Комунальне підприємство теплових мереж Тернопільської обласної
ради «Тернопільтеплокомуненерго» на території Бережанської міської ради
обслуговує ряд комунальних підприємств, установ та організацій, а саме:
- Котельня по вул. Шевченка, 55, яка обслуговує ДНЗ «Берізка», ДНЗ
«Золотий ключик»;
- Котельня по вул. Тернопільська, 4а - житлові будинки по вул.
Тернопільська, 4, 5, 6, 7, Бережанський районний будинок культури;
- Котельня по вул. С. Бандери, 27а - ДНЗ «Сонечко», ЗОШ № 2,
житловий будинок по вул. С. Бандери, 9, Бережанська центральна районна
поліклініка;
- Котельня по вул. Січових Стрільців, 2 - Бережанську гімназію ім. Б.
Лепкого, Бережанську школу-інтернат, корпус ЗОШ № 2 по вул. Шевченка, 1;
- Котельня по вул. Садова, 5 - ЗОШ № 3, гуртожиток ВП НУБіП БАТІ;
- Котельня по вул. Гімназійна, 3а - ЗОШ № 1, Бережанську міську музичну
школу, житловий будинок по вул. Валова, 3.
11 жовтня 2018 року на засіданні Виконавчого комітету Бережанської
міської ради прийнято Рішення № 693 «Про початок опалювального сезону
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2018-2019 років в м. Бережани, с. Рай та с. Лісники», в п. 2 якого зазначено
про необхідність забезпечення КП ТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго»
постачання тепла бюджетним організаціям та населенню з 16 жовтня 2018
року (рішення додається).
Проте станом на сьогодні, 25 жовтня 2018 року, КП ТМ ТОР
«Тернопільтеплокомуненерго» не розпочало постачання тепла у
вищезазначені заклади міста.
Відповідно до довідок відділу освіти, молоді і спорту та відділу
культури, туризму та релігій Бережанської міської ради (додаються окремо) в
період з 16 жовтня 2018 року по 24 жовтня 2018 року температурний режим в
закладах освіти та культури не були дотримані.
Заручниками даної ситуації стали наші діти, які змушені перебувати в
холодних приміщеннях. Це, в свою чергу, сприяє розвитку простудних
захворювань серед дошкільнят, учнів та педагогів. Батьки найменших жителів
міста щоденно приходять до міського голови з вимогою вирішити дану
проблему та забезпечити дошкільні навчальні заклади міста теплом.
Просимо Вас не бути байдужими до описаною вище ситуації та
якнайшвидше відновити теплопостачання до установ та організацій, які
обслуговуються КП ТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго».
Окрім того, відповідно до пп. 1 п. 9 ст. 60 та абз. 3 п. 10 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бережанська міська рада з року в рік просить передати на баланс
Бережанської міської ради Тернопільської області майно Комунального
підприємства
теплових
мереж
Тернопільської
обласної
ради
«Тернопільтеплокомуненерго», яке знаходиться на території Бережанської
міської ради та має важливе значення для забезпечення комунальнопобутових та соціально-культурних потреб територіальної громади міста
Бережани. Окрім того, така передача дозволить значно здешевити витрати на
оплату послуг теплопостачання.
2018_789_Припинити юридичну особу - Бережанський міжшкільний навчальновиробничий комбінат (ЄДРПОУ 21142477) з 31 грудня 2018 року шляхом
його ліквідації.
2. Утворити ліквідаційну комісію по ліквідації Бережанському міжшкільного
навчально-виробничого комбінату (далі - ліквідаційні комісія) та визначити
її місцезнаходження вул. Банкова, 3, м. Бережани, Тернопільської області.
3. Затвердити склад ліквідаційної комісії (додається) до якої, з моменту
призначення, переходять повноваження щодо управління справами
Бережанського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.
4. Доручити голові ліквідаційної комісії здійснити в установленому
законодавством України порядку організаційно-правові заходи щодо
виконання п.1. цього рішення.
5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Бережанського
міжшкільного навчально-виробничого комбінату протягом двох місяців з
дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію цього навчального
закладу.
-
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Комісії:
6.1. повідомити державного реєстратора про прийняте розпорядження
щодо
припинення
Бережанського
міжшкільного
навчальновиробничого комбінату шляхом ліквідації та подати йому, в
установленому законодавством порядку, необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів;
6.2. попередити працівників Бережанського міжшкільного навчальновиробничого комбінату про ліквідацію закладу та забезпечити
дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку та на умовах,
визначених чинним законодавством;
6.3. провести інвентаризацію майна Бережанського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату та після закінчення строку для
пред’явлення вимог кредиторами і задоволення чи відхилення цих
вимог скласти проміжний ліквідаційний баланс відповідно до
законодавства та надати його на затвердження Бережанській міській
раді;
6.4. вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, направлені на
припинення (ліквідацію) Бережанського міжшкільного навчальновиробничого комбінату.
7. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (Михальчук Г.В.)
здійснювати координацію роботи ліквідаційної комісії.
8. За умови отримання до 31 грудня 2018 року Бережанським міжшкільним
навчально-виробничим комбінатом сертифікату про державну акредитацію
закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв
переглянути дане рішення на сесії міської ради.
9. Приміщення
Бережанського
міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату та матеріальні цінності залишити на балансі відділу освіти,
молоді і спорту Бережанської міської ради для подальшого використання.
2018_790_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 700 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 008 0438 гр. Ізерські Володимирі
Володимирівні по вул. Топольна,11 в м. Бережани.
1. Передати гр. Ізерські Володимирі Володимирівні, жительці м.
Бережани, вул. Топольна, 11 безоплатно у власність земельну ділянку
площею 700 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд по вул. Топольна,11 в м.
Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Ізерські Володимирі Володимирівні виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
6.
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2018_791_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 014 0184 гр. Громосяку Петру
Антоновичу по вул. Хатки,113/1 в м. Бережани.
1. Передати гр. Громосяку Петру Антоновичу, жителю м. Бережани, вул.
Хатки, 113/1 безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв.
м. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул. Хатки, 113/1 в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Громосяку Петру Антоновичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
2018_792_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 707 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за
кадастровим номером 6120410100 04 019 0208 гр. Павлишин Марії
Василівні по вул. Загороди,22 в м. Бережани.
1. Передати гр. Павлишин Марії Василівні, жительці м. Бережани,
безоплатно у власність земельну ділянку площею 707 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд по вул. Загороди, 22 в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Павлишин Марії Василівні виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
2018_793_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 67 кв. м. для
будівництва та обслуговування автогаражу №52 за рахунок земель
житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04
001 0237 гр. Вороні Роману Володимировичу по вул. Корольова, 3«а» в м.
Бережани.
1. Передати гр. Вороні Роману Володимировичу, жителю м. Бережани,
вул. безоплатно у власність земельну ділянку площею 67 кв. м. для
будівництва та обслуговування авто гаражу №52 по вул. Корольова,
3«а» в м. Бережани.
2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. Вороні Роману Володимировичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
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2018_794_Надати

дозвіл виконавчому комітету Бережанської
міської ради на
виготовлення детального плану території на земельну ділянку орієнтовною
площею 70 кв. м. для будівництва індивідуального автогаража по вул. С.
Бандери в м. Бережани, Тернопільської області.
2018_795_Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на
виготовлення детального плану території на земельну ділянку орієнтовною
площею 3,4213 кв. м. по вул. Золочівська, 57«а» в м. Бережани,
Тернопільської області з метою зміни цільового призначення із земель
транспорту на землі енергетики.
2018_796_Затвердити детальний план території земельних трьох ділянок орієнтовною
площею 0,25 га кожна, в адміністративних межах Бережанської міської
ради (за межами населеного пункту) для будівництва вітрової
електростанції.
2018_797_Затвердити детальний план території для будівництва та обслуговування
об’єктів рекреаційного призначення на вул. Набережній в м. Бережани,
Бережанського району, Тернопільської області.
1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на
складання проекту землеустрою щодо продажу права оренди шляхом
аукціону земельної ділянки площею 0,1129 га для будівництва та
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01.) по вул.
Набережна в м. Бережани.
2018_798_Затвердити детальний план території для будівництва виробничих та
складських приміщень на вул. Шевченка, 55 в м. Бережани, Бережанського
району, Тернопільської області.
1. Надати дозвіл Бережанській міській раді на складання проекту
землеустрою щодо продажу права оренди шляхом аукціону земельної
ділянки площею 0,0781 га для будівництва та обслуговування об’єктів
складських приміщень по вул. Шевченка, 55 в м. Бережани.
2018_799_Затвердити детального план території земельної ділянки площею 0,0026 для
будівництва індивідуального гаража на вулиці Цегельній в м. Бережани,
Тернопільської області .
2018_800_Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
вулиці Шевченка, 136Б/2 в м. Бережани, Тернопільської області.
2018_801_Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
вулиці Шевченка, 136Б/1 в м. Бережани, Тернопільської області.
2018_802_Прийняття звернення депутатів Бережанської міської ради до Президента
України щодо антинародних дій уряду Гройсмана та негайного скасування
постанови Кабінету України про підвищення ціни на природній газ для
населення від 19 жовтня 2018 р. №838.
2. Дане рішення та звернення невідкладно надіслати до Президента України.
3. Опублікувати рішення і текст звернення на офіційному сайті Бережанської
міської ради, а також надіслати друкованим, аудіовізуальним та
електронним засобам інформації району.
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Президенту України Порошенку П.О.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Бережанської міської ради щодо антинародних дій уряду
Гройсмана та негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України
про підвищення ціни на природній газ для населення від 19 жовтня 2018 р.
№838
Постановою Кабінету Міністрів України №838 від 19 жовтня 2018 року
було прийнято рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення на
23,5%! Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман одразу ж заявив, що це
зроблено для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу та дозволить зберегти баланс інтересів
споживачів і постачальників природного газу та продовжити роботу щодо
визначення оптимальної моделі ціноутворення на ринку природного газу.
Теперішня влада вкотре запхала руки в сімейні бюджети мільйонів
українців, які і так заледве пробують виживати в теперішніх умовах життя поновому. Безпідставне збільшення ціни на природній газ для людей на 23,5 % це
зростання надприбутків олігархів і скуплених ними чиновників на ці ж 23,5%.
Ми, депутати Бережанської міської ради, вважаємо підняття ціни на газ для
населення неприпустимим і таким, що порушує права громадян України на
доступні житлово-комунальні послуги для всіх споживачів. Більше того,
переконані, що боргова політика уряду є неефективною і такою, яка шкодить
національним інтересам і вітчизняній економіці. Наголошуємо, що внутрішні
резерви України за умови їх ефективного використання та викорінення корупції
дозволять забезпечити економічну незалежність держави, у тому числі й
енергетичної.
«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських надр
понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час населення України споживає 17
млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи нарощувати видобуток
власного газу видобуваючи не тільки поверхневий газ, а й горизонтальний та газ
на великих глибинах, який залишається недоторканим. Цим газом Україна могла
б покривати усі свої потреби та продавати його на експорт.
Ненажерливості олігархів при владі немає меж. Плюс 23.5% до ціни, яка й
так вчетверо завищена! А все чому? Тому, що «у держави є надзвичайно великі
борг, який треба повергати. Хто саме набрав ці борги? Хіба не служки олігархів
біля владного корита? Хіба не вони роздерибанили українське майно настільки,
що вирішили ще й кредити між собою роздерти? То чому платити за це вкотре
змушені українці? Врешті, чи буде узагалі чим платити?
На кінець липня 2018 року заборгованість населення зі сплати за
постачання природного газу становила 16,7 млрд грн., за централізоване
опалення та постачання гарячої води - ще 10.8 млрд грн., за електроенергію - ще
3.9 млрд грн., за утримання будинків, холодну воду, вивезення сміття тощо - ще
плюс 7.3 млрд грн. Громадяни вже по шию в боргах, то чим вони платитимуть
по нових тарифах?
Нині Україна і Міжнародний Валютний Фонд домовилися про новий
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кредит на 2019 рік завбільшки 3,9 мільярда доларів. Виникає логічне питання: а
як олігархічна влада збирається віддавати цей кредит? Чи правильніше спитати,
скільки коштуватиме газ для населення у 2019-му? 10 грн за кубометр? Чи може
100? Тут будь-яку космічну суму назвеш - рано чи ще раніше вони обов'язково
зреалізують.
І це все в ситуації, кали реально населення України має платити за газ у 5-6
разів менше! Щороку «Укргазвидобування» та приватні компанії дістають з
українських надр понад 20 млрд кубометрів газу. В той же час, населення
України споживає усього 17 млрд кубометрів, отже вітчизняного газу нам
цілком вистачає.
Поважне експертне середовище зазначає, що об'єктивна вартість
українського газу - від 1500 до 2000 грн за тисячу кубометрів. І навіть існуюча
до 19 жовтня 2018 року ціна дія українців (6957 грн за тисячу кубометрів) у 3,54,5 рази більше за оголошену експертами. Відтак, яке економічне обґрунтування
дозволило уряду вчергове підвищити ціни на газ дія населення?
Ця влада псевдореформаторів справді йде своїм шляхом до життя поновому - до життя в Україні без українців. Напередодні виборів, добре
відчуваючи, що красти залишилось недовго, і добре знаючи, що українці вміють
терпіти, вони намагаються скроїти з нас з вами по повній програмі. Втім,
засліплені наживою вони забувають про найважливіше: чаша терпіння давно
переповнена.
Паралельно з цим ще скасовуються субсидії, які багато людей отримували в
попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна людина з родини
виїхала працювати за кордон, навіть, якщо вони десь там комусь перерахували
пенсії. І це масове скасування субсидій це ще один удар по українцях.
І саме тому, ми депутати Бережанської міської ради, в такій тяжкій ситуації
зобов’язані стати на захист людей, що нас обирали та звернутися до Президента
України з вимогою скасувати це злочинне по відношенню до людей рішення
Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на природній газ.
У відповідності до п. 15 с. 106 Конституції України Президент України
зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій
Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо
їх конституційності.
Враховуючи вищенаведене, вимагаємо від Президента України виконати
конституційний обов’язок перед власними громадянами і зупинити дію
Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо
підвищення ціни на газ для населення та вжити заходів щодо скасування
вказаної Постанови Кабінету Міністрів України.
Окрім того ми, депутати Бережанської міської ради, пропонуємо низку
заходів, які дозволять вивести країну із енергетичної кризи, а не впроваджувати
антинародну тарифну політику:
1. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за
принципом:
“зменшення споживання, збільшення видобутку,
диверсифікація джерел”.
2. Ухвалити державну програму розвитку та впровадження альтернативної
-
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енергетики (дизпаливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та
гідроелектроенергія). Ліквідувати всі штучні обмеження та фінансові
бар’єри для підприємницького середовища, територіальних громад та
громадян щодо розвитку та використання альтернативних джерел енергії.
Вдосконалити системи пільг для енергоощадних технологій. Запровадити
енергоощадні технології на державних та комунальних об’єктах.
Вдосконалити систему пільгового кредитування проектів із покращення
енергоефективності як для малого й середнього бізнесу, так і для
домогосподарств.
3. Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Провести енергоаудит,
повну інвентаризацію видобутку та виробництва усіх видів енергоносіїв,
встановити реальних власників, наявність та законність отриманих ліцензій
підприємств вугле-, газо- і нафтовидобутку.
4. Надавати населенню природний газ та електроенергію за собівартістю.
Встановити по всій країні лічильники тепла та комунальних послуг.
5. Диверсифікувати імпортні джерела енергоносіїв - не більше ніж 30% від
однієї держави-постачальника. Запровадити та розвивати спеціальні
торговельні програми (наприклад, проект «Карбамід в обмін на скраплений
газ»). Не допустити повернення монополії іноземних енергетичних
компаній на українському ринку.
6. Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Запровадити прозорі
тендери на закупівлю обладнання для державних енергетичних
підприємств. Запровадити жорсткий державний контроль за обсягом
видобутку, формуванням собівартості видобутку, розподілом і постачанням
вуглеводнів та ціноутворенням в енергетиці.
7. Ухвалити державну програму розробки родовищ енергоносіїв. Збільшити
видобуток власних газу, нафти та вугілля. Розвивати поглиблену переробку
видобутих енергоносіїв. Встановлювати квоти на експорт видобутих
вуглеводнів з території України залежно від їхньої ціни на внутрішньому та
світовому ринках, а також залежно від обсягу споживання на внутрішньому
ринку.
8. Створити власний замкнутий ядерний цикл на основі вітчизняної сировини.
Побудувати державну інфраструктуру, необхідну для зберігання та
утилізації відпрацьованого ядерного палива.
9. Забезпечити вільний доступ до електричних мереж малим виробникам
електроенергії
10. Домогтися продажу іноземного газу європейським споживачам на
східному, а не на західному кордоні України.
11. Відновити видобуток газу і нафти на шельфі Чорного моря.
12. Встановити державну монополію на розробку та видобування паливних
корисних копалин, дорогоцінних природних органічних сполук, мінералів
тощо.
Схвалено Рішенням Бережанської міської ради від «25» жовтня 2018
року № _____

-
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Проект 2018_803 Внести зміни в рішення від 25.01.2018 року №814 «Про
затвердження Програми 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 2018 році», а саме:
1.1. В тексті рішення та Програмі словосполучення «жителів м. Бережани, сіл
Лісники та Рай,» замінити на словосполучення «громадян України»:
2. Контроль за виконанням даного рішення доручити секретарю міської ради Гончару
П.В.
Внести зміни в рішення від 25.01.2018 року №814 «Про затвердження Програми
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 2018 році», а саме:
1.1. В тексті рішення та Програмі словосполучення «жителів м. Бережани, сіл
Лісники та Рай,» замінити на словосполучення «громадян України»:
2. Контроль за виконанням даного рішення доручити секретарю міської ради Гончару
П.В.
Міський голова

МУЗИЧКА В.Я.

-
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