2020_196_Надати гр. Харів Христині Олегівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 35 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року
2020_197_Надати гр. Мартин Людмилі Теодозіївні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 36 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року
2020_198_Надати гр. Хомі Віталію Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 37 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_199_Надати гр. Фірману Григорію Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 39 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_200_Надати гр. Мотурняк Людмилі Богданівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 40 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_201_Надати гр. Гурко Ігорю Андрійовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 41 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_202_Надати гр. Тиманському Олегу Степановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 42 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_203_Надати гр. Халупа Василю Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 43 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_204_Надати гр. Тронка Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 44 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_205_Надати гр. Голяшу Андрію Ярославовичу, жителю м с. Рай вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 45 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_206_Надати гр. Гунчаку Роману Зіновійовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.

для будівництва та обслуговування автогаражу № 46 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_207_Надати гр. Канюка Анатолію Петровичу, жителю Івано Франківської міської ради с. _____
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 47 по вул.
Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_208_Надати гр. Небесному Олегу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 48 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_209_Надати гр. Карабанику Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 49 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_210_Надати гр. Петровичу Юрію Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 50 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_211_Надати гр. Сівко Дмитру Романовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 53 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_212_Надати гр. Болюху Василю Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 54 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_213_Надати гр. Гудзій Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 55 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_214_Надати гр. Ковальському Любомиру Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 56 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування
2020_215_Надати гр. Кір’ян Оксані Іванівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на складання
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 57 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_216_Надати гр. Козицькому Петру Степановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 58 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.

2020_217_Надати гр. Розуменко Валентину Сергійовичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 59 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_218_Надати гр. Сипеню Ярославу Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 60 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_219_Надати гр. Орловській Світлані Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 61 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_220_Надати гр. Бєлову Олександру Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 62 вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 року.
2020_221_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 6120410100:04:014:0197 гр. Денисів
Марії Іллівні по вул. Хатки, 61 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Денисів Марії Іллівні, жительці м. Бережани, вул. _____ безоплатно
у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Хатки, 61 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Денисів Марії Іллівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_222_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 600 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок
земель
сільськогосподарського
призначення
за
кадастровим
номером
6120410100:04:014:0196 гр. Денисів Марії Іллівні по вул. Хатки в м. Бережани.
1.
Передати гр. Денисів Марії Іллівні, жительці м. Бережани, вул. _____ безоплатно
у власність земельну ділянку площею 600 кв. м. для індивідуального садівництва
по вул. Хатки в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Денисів Марії Іллівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_223_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0715 гр.
Скальському Тарасу Михайловичу по вул. Кульчицької, 28 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Скальському Тарасу Михайловичу, жителю с. Посухів, вул. _____
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Кульчицької,28 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Скальському Тарасу Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_224_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1203 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000:02:003:0066 гр. Скальському Тарасу Михайловичу в с. Посухів.
1.
Передати гр. Скальському Тарасу Михайловичу, жителю с. Посухів, вул. _____
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1203 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Скальському Тарасу Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_225_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1480 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000:02:001:0716 гр. Скальському Тарасу Михайловичу в с. Посухів.
1.
Передати гр. Скальському Тарасу Михайловичу, жителю с. Посухів, вул. _____
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1480 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Скальському Тарасу Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_226_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 538 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000:01:002:0006 гр. Скальському Тарасу Михайловичу в с. Посухів.
1.
Передати гр. Скальському Тарасу Михайловичу, жителю с. Посухів, вул. _____
безоплатно у власність земельну ділянку площею 538 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Скальському Тарасу Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_227_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1200 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120410100:03:001:0298 гр. Поронович Галині Степанівні в с. Рай.
1.
Передати гр. Поронович Галині Степанівні, жительці с. Рай, вул. _____
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Рай.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Поронович Галині Степанівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_228_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1214 кв. м. для ведення особистого селянського

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000:02:003:0065 гр. Довгану Івану Михайловичу в с. Посухів.
1.
Передати гр. Довгану Івану Михайловичу, жителю с. Посухів, вул. _____
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1214 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Довгану Івану Михайловичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2020_229_Ввести в штатний розпис Бережанської міської ради 0,25 ставки прибиральника службових
приміщень з 03 березня 2020 року.
1.
Видатки на утримання 0,25 ставки прибиральниці проводити в межах бюджетних
призначень управління Бережанської міської ради на 2020 рік.
2.
Вивести із відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними
органами та мобілізаційної роботи міської ради 1 штатну одиницю - провідного
спеціаліста із питань мобілізаційної роботи та ведення військового обліку.
3.
Ввести у відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними
органами та мобілізаційної роботи міської ради 1 штатну одиницю - провідного
спеціаліста із питань мобілізаційної роботи.
2020_230_Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області до сесії
Бережанської районної ради (звернення додається).
2.
Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення та звернення
до сесії Бережанської районної ради.
Сесії Бережанської районної ради
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області
Ми депутати Бережанської міської ради розуміючи, що реформа місцевого
самоврядування – децентралізація тягне за собою внесення змін до адміністративнотериторіального устрою, в тому числі змін меж районів стурбовані долею Бережанського
району
В процесі виконання заходів з реалізації реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки, в Тернопільській області
обговорювалося моделі системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального
(районного) рівня. За однією з моделей передбачається поділ Тернопільської області на
чотири райони: Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський. Дана модель
дозволить зберегти місто Бережани центром великого Бережанського району.
В даний час Бережанська міська рада проводить роботу, щодо реалізації саме цієї
моделі адміністративно-територіальної системи у Тернопільській області. Зокрема депутати
міської ради прийняли звернення до Президента України Зеленського В.О., Голови
Верховної Ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В., Міністра
розвитку громад та територій України Бабак А.В. щодо збереження Бережанського району
при формуванні нового адміністративно-територіального устрою України.
Одним з вагомих аргументів на користь збереження Бережанського району є те, що в
місті Бережани не буде виникати проблем із адміністративними приміщеннями для
працівників органів влади новоствореного району, оскільки саме на території міста Бережани
розташоване адміністративне приміщення районної ради, в якому можуть бути розміщені
представництва органів державної та місцевої влади субрегіонального (районного) рівня та
їх структурні підрозділи.
Ми, депутати Бережанської міської ради звертаємося до депутатів Бережанської
районної ради з вимогою утриматись від жодних дій, по розподілу спільного комунального
майна розташованого в місті Бережани до завершення адміністративно-територіальної
реформи, та як це може поставити хрест на перспективах збереження Бережанського району.

2020_231_Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2020 рік 408,0 тис. грн.
вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2020 року.
2.
Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 408,0
тис. грн.:
2.1. Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
408,0 тис. грн.
з них на:
408,0 тис. грн.
 поточні видатки
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених
200,0 тис. грн.
пунктів»
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених
100,0 тис. грн.
пунктів» (КП Господар)
КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
108,0 тис. грн.
3.

4.
-

Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік 110,0 тис.
грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2020
року.
Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі
110,0 тис. грн. за рахунок:
передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету
розвитку) в сумі 110,0 тис. грн. (вільний залишок ЗФ):
4.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
Збільшити асигнування на:

110,0 тис. грн.

з них на:
110,0 тис. грн.

капітальні видатки
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
110,0 тис. грн.
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними
підрозділами
(відділеннями,
групами))»
(співфінансування
інвестиційних
проектів)
5.
Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради від
20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади
на 2020 рік»), згідно з додатком № 1.
6.
Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2020 рік, зменшивши
фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним
фондом на суму 110,0 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 110,0 тис.
грн., в тому числі бюджет розвитку – 110,0 тис. грн.
2020_232_Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області щодо
проведення невідкладних заходів для приведення до стандартів безпечної експлуатації
частини автодороги міжнародного значення М-12 на території Бережанської міської
ради (вул. Рогатинська, вул. Шепети) (звернення додається).
Народному депутату України
Чайківському І. А.
В. о. начальника Служби автомобільних доріг
України в Тернопільській області
Раїнчуку І. Ф.
Керівнику ТОВ «БМ БУД»
Колодці Н. М.

Звернення
депутатів Бережанської міської ради сьомого скликання
щодо проведення невідкладних заходів для приведення до стандартів безпечної
експлуатації частини автодороги міжнародного значення М-12 на території
Бережанської міської ради (вул. Рогатинська, вул. Шепети)
Бережанська міська рада звертається до Вас із проханням посприяти у вирішенні
одного з найважливіших та найболючіших питань для нашої громади – створення належних
та безпечних умов дорожньої інфраструктури, а саме ремонту дороги міжнародного значення
М-12 на території Бережанської міської ради, яка на сьогодні знаходяться на балансі Служби
автомобільних доріг у Тернопільській області.
Частина дороги (вул. Рогатинська та вул. Шепети) знаходяться у вкрай незадовільному
стані, якість дорожнього покриття не відповідає вимогам сучасних стандартів, у зв’язку з
чим потребує якнайшвидшого ремонту. Сьогодні рух автомобільного транспорту, особливо
вантажного, дуже інтенсивний, дорожнє покриття має суттєві дефекти, що проявляються в
колійності, вибоїнах, просіданнях, тріщинах та руйнуванні краю проїжджої частини. Це вже
не просто вибоїни на дорозі – це ями фактично без дороги. Незадовільний стан дороги
ускладнює доступ жителів громади для отримання медичних, освітніх та інших послуг.
Шкільний автобус щодня аварійною дорогою кілька раз на день здійснюють підвіз учнів до
навчальних закладів.
Тривогу викликає й те, що стає неможливим своєчасне надання невідкладної медичної
допомоги населенню, створюється реальна загроза для життя громадян. З цього приводу є
дуже багато скарг та нарікань від мешканців зазначених вулиць міста, постійно зростає їх
соціальне невдоволення.
Постійна відсутність коштів, недофінансування, а відтак – руйнація дорожнього
покриття утворює замкнене коло.
Надмірно пошкоджені дороги є серйозною причиною для зменшення інвестиційної
привабливості громади, значною перешкодою підприємництва, що в свою чергу призводить
до погіршення соціально-економічного становища міста.
Тому, зважаючи на вищезазначене та з метою запобігання ще більш надзвичайної та
небезпечної ситуації провести невідкладні роботи щодо відновлення ділянок зруйнованого
автодорожнього покриття автодороги міжнародного значення М-12 на території
Бережанської міської ради (по вул. Рогатинська та вул. Шепети).
Сподіваємося на Ваше розуміння ситуації, підтримку та позитивне вирішення
порушеного питання.
Додатки:
- Фото аварійних ділянок автодороги М-12 по вул. Рогатинська та вул. Шепети в м.
Бережани.
2020_233_Зняти з балансу Бережанського комунального підприємства «Господар» нежитлове
приміщення, бляхарний цех, що знаходиться за адресою: м. Бережани вул. Лепких, 9.
2020_234_Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної
класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік:
1.1. Бережанська міська рада

1.2.

Збільшити асигнування на:
з них на:
 поточні трансферти

220,0 тис. грн.

КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
(районному бюджету згідно договору) попередження
коронавірусу
Зменшити асигнування на:

220,0 тис. грн.

з них на:

220,0 тис. грн.

220,0 тис. грн.



нерозподілені видатки

КПКВ 0118700 «Резервний фонд»

220,0 тис. грн.
220,0 тис. грн.

Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які фінансуватимуться за
рахунок коштів міського бюджету у 2020 році (додаток № 5 до рішення міської ради від
20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на
2020 рік»), згідно з додатком № 1.
3.
Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік, укладений між
Бережанською міською радою та Бережанською районною радою щодо передачі з
бюджету Бережанської територіальної громади Бережанському районному бюджету у
вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що
додається.
2020_235_З 17 березня 2020 року до стабілізації епідоміологічної ситуації визначеної постановою
Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року №211:
1.1. Тимчасово призупинити роботу суб’єктів господарювання діяльність яких
передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування
(ресторанів, кафе, тощо), торгівельно-розважальних центрів, інших закладів
розважальної діяльності, фітнес-центрів, салонів краси, спортивних клубів, тощо.
1.2. Заборонити:
торгівлю на непродовольчому ринку «Приозерний» по вул. Тернопільській,
19 (ПрАТ «-Меркурій-») та непродовольчому ринку по вул. Січових
Стрільців, 46 (ТзОВ «Медобори») в м. Бережани;
вуличну та сезонну торгівлю на території Бережанської міської
територіальної громади;
торгівлю в магазинах секонд-хенду;
торгівлю нефасованими та не упакованими продуктами харчування.
1.3. Зобов’язати суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність і не
підпадають під тимчасову заборону, передбачену пунктом 1.2. даного рішення:
забезпечити генеральне прибирання всіх приміщень із застосуванням
деззасобів;
забезпечити наявність на входах чи в холах антисептиків для рук;
забезпечити швидкий розрахунок покупців та недопущення скупчення
більше ніж 5 осіб із дистанцією не ближче 1 метра;
передбачити перерви з метою проведення поточних прибирань та
дезінфекції, провітрювань приміщень не менше, ніж кожні три години по 1520 хв.;
забезпечити виконання вимог маскового режиму.
1.3. Адміністрації ринку Бережанського РайСТ забезпечити здійснення торгівлі
виключно в межах торгових павільйонів та кіосків з суворим дотримання
санітарних норм.
1.4. Обмежити режим роботи магазинів до 22.00 год., в тому числі і цілодобових.
2. Зобов`язати фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради повідомити
фізичних осіб-підприємців, які мають діючі договори оренди елементів благоустрою з
метою здійснення торгівельної діяльності у вищевказаних місцях, про тимчасове
призупинення нарахування платежів згідно договорів з 17.03.2020 року до стабілізації
епідеміологічної ситуації.
3. Бережанському відділу ГУ Національної поліції у Тернопільській області спільно з
управлінням Держпродспоживслужби в Бережанському районі забезпечити в межах
компетенції контроль за виконанням даного рішення.
2.

Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Бережанської міської ради та довести
до відома підприємців, які здійснюють таку торгівлю на зазначених в рішенні вулицях
міста.
2020_236_Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області до
президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра
Разумкова, щодо захисту національних інтересів (звернення додається).
2.
Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення та звернення
до президента України, голови Верховної Ради України, та оприлюднити в засобах
масової інформації.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Володимира
Музичку.
4.

Президенту України
Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ
Голові Верховної Ради України Дмитру
РАЗУМКОВУ
Звернення щодо захисту національних інтересів
Ми, депутати Бережанської міської ради, висловлюємо глибоке занепокоєння щодо
нового «пакету мінських домовленостей» якими створюється Консультаційна рада, до
складу якої входитиме 10 представників від України та 10 від окремих районів Донецької та
Луганської областей України.
Дані домовленості на нашу думку переводять Російську Федерацію із статусу країни
агресора в статус країни гаранта, на рівні з Німеччиною і Францією та фактично визнають
терористів стороною переговорів.
Таке визнання призведе до ухилення від відповідальності воєнних злочинців та
злочинців проти людяності за вчинені злочини проти Українського народу і позбавить
Українській народ права на справедливість.
Таке визнання призведе до руйнації позиції України, та українських жертв у справах в
міжнародних судах та закордонних арбітражах у справах, пов’язаних із російською агресією.
Дане визнання фактично означає відмову України від ефективної стратегії деокупації
Криму, згортання міжнародних санкцій і перекреслює, всупереч життєвим інтересам
українського народу перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Створення «Консультаційної ради» є нічим іншим, як визнанням окремих районів
Донецької та Луганської областей України суб'єктами на міжнародній арені, а не
маріонетками Путіна, — це капітуляція, якої від нас хотіла Росія!
Це нонсенс, це зрада і за таке має бути кримінальна справа.
В контексті підписаного документу провокативною є заява радника секретаря РНБО
Сергія Сивохо, який назвав події на сході «внутрішнім конфліктом». Це схоже на сплановану
інформаційну кампанію, аби підготувати людей до того, щоб легітимізувати бойовиків.
Вимагаємо, щоб Сивохо, який поширює «месиджі» російської пропаганди і прикривається
посвідченням радника РНБО, був звільнений з Раднацбезу.
Звертаємося до президента України Володимира Зеленського.
Озвучте чітку політичну позицію про повну неприпустимість переговорів з
маріонетками Кремля та не допустіть реалізації оприлюднених рішень щодо створення
Консультативної групи, так як це суперечить як національним інтересам так і діючому
законодавству держави та не має підтримки Українського народу.
Звертаємося до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.
Проведіть засідання Верховної Ради України з питань національної безпеки, де має
бути дана відповідна оцінка ухваленим в Мінську «домовленостям».

Час, коли на усій території України, з метою запобігання поширення епідемії
коронавірусу COVID-19, введено надзвичайні заходи та оголошено карантин, не є часом для
прийняття будь-яких рішень, що можуть підняти і без того високу соціальну напругу в
суспільстві.

