460-462. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.06.2016 року
до 31.12.2016 року:
460. гр. ____________________, жителя м. Тернопіль, вул. Академіка С.
Корольова,
______,
за
відвідування
його
дочки
____________________,, 22.01.2014 року народження дошкільного
навчального закладу «Ромашка»;
461. гр. ____________________,, жителя м. Бережани, вул. Корольова,
___, за відвідування його дочки ____________________,, 26.12.2012
року народження дошкільного навчального закладу «Золотий
ключик»;
462. гр. ____________________,, жителя м. Бережани, вул. Шевченка,
___, за відвідування його дочки ____________________,, 10.11.2013
року народження дошкільного навчального закладу «Золотий
ключик».
463. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2016
рік в сумі 5,73 тис. грн. за рахунок:
- надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення в сумі 3,74 тис. грн.;
- надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти 1,067 тис. грн.;
- надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини 0,281 тис грн.;
- грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та
іншої діяльності 0,642 тис. грн.

2. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016
рік 0,17 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду
станом на 01 січня 2016 року.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на
2016 рік в сумі 5,9 тис. грн.
3.1. За функціональною класифікацією видатків:

Цільові фонди

5,9 тис. грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Міська рада

5,9 тис. грн.

в тому числі:
 поточні видатки
КФК 240604„ Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища ”

5,9 тис. грн.
5,9 тис. грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами
функціональної та економічної класифікації видатків загального фонду
міського бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів:
4.1.

Бережанська міська рада

4.1.1.

Зменшити асигнування

119,2 тис. грн.

з них на:

4.2.
4.2.1.

 поточні видатки
КФК 130102 „ Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань ”

119,2 тис.грн
66,0 тис. грн.

КФК 200200 „ Охорона і раціональне використання земель
”

53,2 тис.грн.

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
Збільшити асигнування

23,5 тис. грн.

з них на:

4.3.
4.3.1.

 поточні видатки
КФК 010116 „ Органи місцевого самоврядування ”

23,5 тис. грн.
4,2 тис. грн.

КФК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ”

12,6 тис. грн.

КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, колегіуми ”

6,7 тис. грн.

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради
Збільшити асигнування

29,7 тис. грн.

з них на:
 поточні видатки
КФК 010116 „ Органи місцевого самоврядування ”

29,7 тис. грн.
2,2 тис. грн.

КФК 110202 „ Музеї і виставки ”

21,0 тис. грн.

КФК 110205 „ Школи естетичного виховання ”

4.4.
4.4.1.

6,5 тис. грн.

Фінансове управління Бережанської міської ради
Збільшити асигнування

66,0 тис. грн.

з них на:


поточні видатки

КФК 250380 „ Інша субвенція ”

66,0 тис. грн.
66,0 тис. грн.

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами
функціональної та економічної класифікації видатків спеціального фонду
міського бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів:
5.1.

Бережанська міська рада

5.1.1.

Збільшити асигнування

25,08 тис. грн.

з них на:


капітальні видатки

КФК 010116 „ Органи місцевого самоврядування ”

5.2.
5.2.1.

25,08 тис. грн.
25,08 тис. грн.

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради
Збільшити асигнування

8,1 тис. грн.

з них на:
 капітальні видатки
КФК 070804 „ Централізовані бухгалтерії ,обласних, міських,
районних відділів освіти ”

5.2.2.

Зменшити асигнування

8,1 тис. грн.
8,1 тис. грн.
41,28 тис. грн.

з них на:
 капітальні видатки
КФК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ”

5.3.
5.3.1.

41,28 тис. грн.
41,28 тис. грн.

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради
Збільшити асигнування

8,1 тис. грн.

з них на:


капітальні видатки

КФК 110502 „ Інші культурно-освітні заклади та заходи”

8,1 тис. грн.
8,1 тис. грн.

6. Затвердити зміни до переліку доходів міського бюджету (додаток №1
до рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на
2016 рік ”) , згідно з додатком № 1.

7. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які
фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток
№ 5 до рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет
на 2016 рік ”), згідно з додатком № 2.

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які
фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток
№ 7 до рішення міської ради від 25.12.2015року № 41 „ Про міський бюджет
на 2016 рік ”), згідно з додатком № 3.

9. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до
рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на
2016 рік ”), згідно з додатком № 4.

Додаток 1
до рішення міської ради від

травня 2016 р. №

"Про внесення змін до міського бюджету на 2016
рік"

Доходи міський бюджет на 2016 рік
(грн.)

Код

1

Спеціальний фонд

Найменування
згідно з
класифікацією
доходів бюджету

Всього

2

3

19000000 Інші податки та

5730,00

Загальний
фонд

Всього

4

5
0,00

5730,00

в т.ч.
бюджет
розвитку
6
0,00

збори
19010000

Екологічний
податок

Надходження від
викидів
забруднюючих
речовин в
19010100
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами
забруднення
Надходження від
скидів
забруднюючих
19010200
речовин
безпосередньо у
водні об`єкти
Надходження від
розміщення
відходів у
спеціально
відведених для
цього місцях чи на
19010300
об`єктах, крім
розміщення
окремих видів
відходів як
вторинної
сировини

Грошові
стягнення за
шкоду заподіяну
порушенням
законодавства про
охорону
24062100
навколишнього
природного
середовища,
внаслідок
господарської та
іншої діяльності
РАЗОМ
ДОХОДІВ

Секретар міської
ради

5730,00

0,00

5730,00

0,00

3740,00

0,00 3740,00

0,00

1067,00

0,00 1067,00

0,00

281,00

0,00

281,00

0,00

642,00

0,00

642,00

0,00

5730,00

0,00

5730,00

0,00

Гончар
П.В.

Додаток № 2
до рішення Бережанської міської ради
"Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік"
від
травня 2016 року №

Міжбюджетні трансферти з міського бюджету місцевим
бюджетам на 2016 рік
грн.

Код
бюдж
ету

001

Назва
місцевого
бюджету
адміністратив
нотериторіально
ї одиниці

Бережанська
районна рада

Субвенції з міського бюджету
Стабілізаційна
дотація

Субвенція
загального фонду
на:

"Інша
субвенці
я"

+66000

Всього
+66000

Додаток № 3
до рішення Бережанської
міської ради
"Про внесення змін до
міського бюджету на 2016
рік" від
травня 2016р. №
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться
за рахунок коштів
міського бюджету у 2016 році1

( грн.)

Субвенція спеціального
фонду на:

К
о
д
п
р
о
г
р
а
м
н
ої
к
л
а
с
и
ф
і
к
а
ц
ії
в
и
д
а
т
к
і
в
т
а
к
р
е
д
и
т
у
в
а
н
н
я
м
іс
ц
е
в
о
г
о
б
ю
д
ж
е
т
у

Код
тим
час
ово
ї
кла
сиф
іка
ції
вид
атк
ів
та
кре
дит
ува
ння
міс
цев
ого
бюд
жет
у

Код
функціо
нальної
класифі
кації
видаткі
в та
кредиту
вання
бюджет
у

На
йме
нув
анн
я
згід
но з
тип
ово
ю
від
омч
ою/
тип
ово
ю
про
гра
мно
ю3/
тим
час
ово
ю
кла
сиф
іка
ціє
ю
вид
атк
ів
та
кре
дит
ува
ння
міс
цев
ого
бюд
жет
у

Найменув
ання
місцевої
(регіональ
ної)
програми

Загал
ьний
фонд

Спеці
альни
й
фонд

Разом
загальн
ий та
спеціал
ьний
фонди

2

01

Бер
ежа
нсь
ка
міс
ька
рад
а

-66
000,0

-66
000,0

130102

Про
вед
енн
я
нав
чал
ьно
тре
нув
аль
них
збо
рів і
зма
ган
ь

Міська
програма
розвитку
фізичної
культури
та спорту
на 20162020 роки

ВС
ЬО
ГО

Секретар міської
ради

-66
000,0

-66
000,0

-66
000,0

-66
000,0

П.В.Гончар

Додаток № 4
до рішення міської ради від
травня 2016 р.
№___
"Про внесення змін до міського бюджету на 2016
рік"
Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 1

Код
програмн
ої
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
місцевого
бюджету2

Код
тимчасово
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевого
бюджету

Код
функціона
льної
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
бюджету

Найменування
згідно з типовою
відомчою/типово
ю
програмною3/ти
мчасовою
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Назва
об’єктів
відповід
но до
проектн
окоштор
исної
докумен
тації
тощо

Загальн
ий
обсяг
фінансу
вання
будівни
цтва

Відсо
ток
завер
шено
сті
будів
ництв
а
об'єкт
ів на
майбу
тні
роки

Всього
видатків
на
завершен
ня
будівницт
ва
об’єктів
на
майбутні
роки

Разом видатків
на поточний
рік

Бережанська
міська рада

1

10116

Органи місцевого
самоврядування

Придбан
ня
комп’ют
ерної
техніки

Відділ
освіти,
молоді і спорту
Бережанської
міської ради

10

70101

Дошкільні
заклади освіти

70804
Централізовані
бухгалтерії
Відділ культури,
туризму та
релігій
Бережанської
міської ради

24

110502
Інші культурноосвітні заклади

Капіталь
ний
ремонт
(санація
) будівлі
навчаль
ного
закладу
"Золоти
й
ключик"
м.Береж
ани ,
вул.
Січових
Стрільці
в
Придбан
ня
комп’ют
ерної
техніки

Придбан
ня
комп’ют
ерної
техніки

25
080,00

25 080,00

25
080,00

25 080,00

-33
180,0

-33 180,0

-41
280,00

-41 280,00

8 100,00

8 100,00

8 100,00

8 100,00

8 100,00

8 100,00

Всього

Секретар міської ради

П.В.Гончар

464. Внести зміни п. 1 рішення сесії міської ради № 175 від 24 березня 2016
року п.1 скасувати та викласти в такій редакції:
«1. Надати ПАТ «Українська енергетична група» м. Київ, вул. М. Раскової, 19
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на
(місцевості) та посвідчення права оренди земельних ділянок загальною
площею 4,4153 га для обслуговування придбаних будівель та споруд по
вул. Золочівська, 4 в м. Бережани.
1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.06.2016 року.»

465. Ліквідувати позашкільні комунальні навчальні заклади м. Бережани:
-

будинок творчості школярів та молоді (БТШМ за адресою 47501, м.
Бережани, вул. Крута, 4 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24629300);

-

станцію юних техніків (СЮТ за адресою 47501, м. Бережани, вул.
Крута, 4, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24629317);

-

центр екологічно-натуралістиної творчості учнівської молоді
(ЦЕНТУМ за адресою 47501, м. Бережани, вул. Хатки, 121,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21163172).

1.

На базі ліквідованих позашкільних комунальних навчальних закладів м.
Бережани створити з 1 вересня 2016 року позашкільний комунальний
навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» (ЦДЮТ)
Бережанської міської ради.

2.

Визнати позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької
творчості» (ЦДЮТ) Бережанської міської ради правонаступником усього
майна, прав та обов’язків позашкільних навчальних закладів, які
ліквідовуються, а саме: будинку творчості школярів та молоді, станції
юних техніків, центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді.

3.

Затвердити Статут, структуру, чисельність та штатний розпис
позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Бережанської міської ради (додатки 1, 2).

4.

Передати позашкільний комунальний заклад Центр дитячої та юнацької
творчості» Бережанської міської ради в оперативне управління відділу
освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради.

5.

Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради:
5.1. Здійснити відповідні організаційно-правові заходи згідно з п. 1, 2 та
п. 3 даного рішення.
5.2. Створити комісію з конкурсного відбору директора позашкільного
комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» та за результатами проведено конкурсу укласти з
переможцем конкурсу контракт, згідно ст.ст. 23, 24 Кодексу Законів
про працю в Україні.

466. Створити Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека» для
обслуговування населення м. Бережани, сіл Лісники та Рай за адресою:
м. Бережани, вул. Банкова, 3.
1. Звернутись до Бережанської районної ради про передачу з спільної
власності територіальних громад Бережанського району у комунальну
власність Бережанської міської ради бібліотечного фонду та майна
бібліотек, що розташовані на території міської ради, в розмірі
необхідному для обслуговування потреб жителів м. Бережани, сіл
Лісники та Рай.
2. Доручити виконкому Бережанської міської ради оформити всі необхідні
документи про прийняття бібліотечного фонду та майна бібліотек, що
розташовані на території міської ради у комунальну власність
територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, в особі
Бережанської міської ради.
3. Звернутися до Бережанської районної ради з пропозицією про
вивільнення приміщення за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 3 для
потреб Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека» чи
укладання договору оренди відповідно до вимог чинного законодавства.
4. На базі Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека»
створити централізовану міську бібліотечну систему.
5. Затвердити Статуту Комунального закладу «Бережанська міська
бібліотека» (додаток 1).

6.

Доручити відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської
ради до 15 червня 2016 року, розробити та подати на затвердження сесії
міської ради штатний розпис Комунального закладу «Бережанська
міська бібліотека».

467-470. Після виготовлення та затвердження детального плану забудови
земельної ділянки по вул. Тепла та вул. Л. Українки в м. Бережани
повторно розглянути питання щодо надання громадянам (згідно
списку) земельних ділянок для будівництва автогаражів.
№п/п Прізвище, ім’я , по - батькові
Місце проживання
467 ______ Іван Михайлович
Вул. Л. Українки, ______
Вул. Л.Українки, ______
468 ______ Олег Михайлович
469

______ Анатолій Ярославович

Вул. Золочівська, ______

470

______ Михайло Володимирович

Вул. Л.Українки, ______

471. Продовжити терміном до 01.06.2017 року гр. _______________,
жительці м. Бережани, вул. Зарічна, ____ оренду земельної ділянки
площею 524 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул.
Зарічна ( біля присадибної ділянки ).
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.
472. Продовжити терміном до 01.06.2017 року гр. _______________,, жителю
м. Бережани, вул. Кобилянської, ____ оренду земельної ділянки площею
650 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул.
О.Кобилянської.
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.
473. Продовжити терміном до 01.06.2017 року гр. _______________,, жителю
м. Бережани, вул. Депутатська, ____ оренду земельної ділянки площею
700 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. Депутатській.
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.

474. Продовжити терміном до 01.06.2017 року гр. _______________,, жителю
м. Бережани, вул. Депутатська, ____ оренду земельної ділянки площею
400 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул.
Котляревського.
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.
475. Погодити терміном до 01.06.2017 року гр. _______________,, жителю м.
Бережани, вул. Хатки, ___ оренду земельної ділянки площею 0,075га м
для ведення городництва в м. Бережани по вул. Тернопільська.
476. Відмовити гр. _______________, жителю с. Лісники, вул. Шепети, ___ у
наданні земельної ділянки для ведення городництва в с. Лісники в
урочищі «Біля щасливої дороги».

477. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1175 від 26.06.2015 року п.
5 скасувати та викласти в такій редакції :
«5.
Надати гр. ___________________, жителю м. Бережани, вул.
Гоголя, _____, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо
відведення в оренду земельної ділянки №____ площею 799 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд на території житлового кварталу в районі вулиць
Загороди-Крушельницької в м. Бережани із земель міста не наданих у
власність чи користування
5.1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до
01.12.2016 року.»
478. Надати дозвіл гр. ___________________,, жительці м. Бережани,
вул. січових Стрільців, ___ дозвіл на складання проекту із землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,10 га для
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
по вул. Січових Стрільців, _____ в м. Бережани.
2.1.
Проект із землеустрою подати на розгляд сесії міської ради
до 01.05.2017 року.
479. Продовжити терміном до 01.06.2017 року дію п. 7 рішення сесії
міської ради №1104 від 10.02.2015 року щодо надання Об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «Вікторія – 2», м. Бережани,
вул. Міцкевича, 2/18 дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки
для обслуговування
сорококвартирного житлового будинку по вул. Міцкевича, 2 в м.
Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
480. Надати дозвіл гр. ___________________,, жительці с. Рай, вул.
Раївська,____ дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,02 га

для ведення особистого селянського господарства навпроти присадибної
ділянки від бережка в с. Рай із земель села не наданих у власність чи
користування.
4.1.
Проект із землеустрою подати на розгляд сесії міської ради
до 01.05.2017 року.
4.2.
Земельну ділянку на якій встановлений металевий перехід
залишити в землях загального користування з метою його використання
для доступу до резервуару чистої води.
481. Відмовити гр. ___________________,, жителю с. Лісники, вул.
Діброва, ____ у наданні попереднього погодження щодо надання
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в
урочищі «за очисними спорудами» до розширенні межі міста Бережани
та виготовлення детального плану забудови даної території.

482 Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність
Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Бережанський
двір» м. Бережани, вул. Шевченка, 51«а» земельної ділянки площею
3093 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку по
вул. Шевченка, 51«а» 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
548 кв. м. право проїзду на транспортному засобі по наявному
шляху (07.02 )
132 кв. м. право прокладання та експлуатації лінійних комунікацій
(07.03)
2. Надати ОСББ «Бережанський двір» м. Бережани, вул. Шевченка,
51«а» у власність земельну ділянку площею 3093 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку по вул.
Шевченка, 51«а» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку, кадастровий номер ______________ землі житлової та
громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи
користування.
3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
483. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр.
_________________, жительці м. Бережани, вул. Рогатинська, ____
земельної ділянки площею 28 кв. м для будівництва та обслуговування
автогаражу № ___ в м. Бережани по вул. Цегельна, ___ із земель міста не
наданих у власність чи користування.

Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки;
при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних
служб для проведення необхідних робіт.
2. Передати гр. _________________,, жительці м. Бережани, вул.
Рогатинська, ___ у власність земельну ділянку площею 28 кв. м для
будівництва та обслуговування автогаражу №9 в м. Бережани по
вул. Цегельна, ___ (код по КВЦВЗ – 02.05. – для будівництва
індивідуальних гаражів , кадастровий номер _________________,,
землі житлової та громадської забудови ) із земель міста не наданих
у власність чи користування.
3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
484. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр.
_________________,, жителю м. Бережани, вул. Кушніра, ___ та
_________________, земельної ділянки площею 737 кв. м для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд в м. Бережани по вул. Кушніра, __ із земель міста не
наданих у власність чи користування.
1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної
ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки;
при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних
служб для проведення необхідних робіт.
2. Надати гр. гр. _________________,, жителю м. Бережани, вул.
Кушніра, ____ та _________________, в оренду терміном до
01.06.2026 року земельну ділянку площею 737 кв. м для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд в м. Бережани по вул. Кушніра, 1 (код по
КВЦВЗ – 02.01. – для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд, кадастровий номер
_________________,, землі житлової та громадської забудови ) із
земель міста не наданих у власність чи користування.
3. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової
оцінки земельної ділянки.
4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у
встановленому законодавством порядку.
1.

485. 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 ________________ гр. ________________ по
вул. Львівська, ___ в м. Бережани.
1. Передати гр. ________________, жительці м. Бережани, вул.
Львівська, ____ безоплатно у власність земельну ділянку площею
1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд по вул. Львівська, ___ в м.
Бережани.
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. ________________ виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
486. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 634 кв. м. для
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського
призначення
за кадастровим номером ________________
гр.
________________ по вул. Львівська в м. Бережани.
1. Передати гр. ________________, жительці м. Бережани, вул.
Львівська, ___ безоплатно у власність земельну ділянку площею
634 кв. м. для ведення садівництва по вул. Львівська в м. Бережани.
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. ________________ виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
487. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 29 кв. м. для
будівництва та обслуговування автогаражу №___ за рахунок земель
житлової та громадської забудови за кадастровим номером
________________ гр. ________________ по вул. С.Стрільців, ___ в м.
Бережани.
1. Передати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. Л.
Українки, _____ безоплатно у власність земельну ділянку площею
29 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № ___ по
вул. С.Стрільців, ____ в м. Бережани.
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. ________________ виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
488. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 633 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови
за кадастровим номером ________________ гр. ________________ та
________________ по вул. Раївська, ___ в с. Рай.
1. Передати гр. гр. ________________ та ________________, жителям
с. Рай, вул. Раївська, ____ безоплатно у спільну сумісну власність

земельну ділянку площею 633 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд по вул. Раївська, ___ в с. Рай.
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. ________________ та ________________ виконувати обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного
кодексу України.
489. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1197 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення за кадастровим номером
________________ гр. ________________ в с. Рай.
1. Передати гр. гр. ________________, жителю с. Рай, вул. Раївська,
___ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1197 кв. м.
для ведення особистого селянського господарства в с. Рай.
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. ________________ виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
490. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1300 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського призначення за кадастровим номером
________________ гр. ________________ в с. Рай.
1. Передати гр. гр. ________________, жителю с. Рай, вул. Раївська,
____ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1300 кв. м.
для ведення особистого селянського господарства в с. Рай.
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3. Гр. ________________ виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
491. Затвердити акт земельної комісії від 8 червня 2016 року щодо
встановлення меж земельних ділянок для обслуговування будинків
по вул.. Замкова,2 та по вул.. Тернопільська,6.

492. Надати гр. ______________, жительці м. Бережани, пл. Ринок, ___ дозвіл
на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права
власності земельної ділянки площею 1300 кв. м для будівництва та

обслуговування житлового будинку по вул. Рогатинська, ____ в с.
Лісники.
1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.12.2016 року.
493. Надати гр. ______________,, жителю м. Бережани, пл. Ринок, ____ дозвіл
на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права
власності земельної ділянки площею 1247 кв. м для ведення особистого
селянського господарства в с. Лісники.
2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.12.2016 року.
494. Надати гр. ______________,, жительці м. Бережани, вул.. Кошова, ____
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для
встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та
посвідчення права власності земельної ділянки площею 499 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Кошова, 6 в м.
Бережани.
3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до
01.12.2016 року.

495. Скасувати пункт 2 додатку №1 до рішення сесії Бережанської
міської ради від 31 серпня 2015 року №1225 «Про погодження
надання земельних ділянок учасникам АТО в урочищі
«Жорнисько»».

496. Внести доповнення до Статуту Бережанського міського музею книги, а
саме: пункт 8.2. скасувати та викласти в новій редакції:
«8.2. Керівництво музею здійснює його директор, який призначається на
посаду відділом культури, туризму та релігій Бережанської міської
ради шляхом укладання з ним контракту на п’ять років за
результатами конкурсу.».
497. Ввести з 01 липня 2016 року у складі Бережанської міської ради:
a.
штатну посаду головного спеціаліста з питань інформаційної
діяльності та зв’язках з громадськістю.

498. Вулиці Святішого Отця Іоана Павла ІІ в м. Бережани – присвоїти імя
вулиця Святого Іоана Павла ІІ.

499. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва «Поточний ремонт з заміною вікон Бережанської державної
школи мистецтв по вул.. Шевченка, 12 в м. Бережани Тернопільської
обл.» загальною кошторисною вартістю 199,916 тис. грн. (сто дев’яносто
дев’ять тисяч дев’ятсот шістнадцять гривень).
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва «Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта
будівництва №23» загальною кошторисною вартістю 523,364 тис. грн.
(п’ятсот двадцять три тисяч триста шістдесят чотири гривні).

500. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Біще,
Залужжя, Поручин, Біщівської сільської ради, сіл Божиків, Волощина,
Квіткове, Божиківської сільської ради, села Вербів, Вербівської сільської
ради, села Вільховець, Вільховецької сільської ради, села Жовнівка,
Жовнівської сільської ради, сіл Жуків, Гиновичі, Підлісне, Жуківської
сільської ради, сіл Конюхи, Заберізки, Залісся, Конюхівської сільської
ради, сіл Котів, Молохів, Котівської сільської ради, сіл Куропатники,
Баранівка, Ясне, Куропатницької сільської ради, сіл Куряни, Павлів,
Курянівської сільської ради, сіл Лапшин, Гайок, Лапшинської сільської
ради, села Літятин, Літятинської сільської ради, сіл Мечищів, Кути,
Надорожнів, Червоне, Мечищівської сільської ради, села Надрічне,
Надрічнянської сільської ради, сіл Нараїв, Дуляби, Шайбівка, Нараївської
сільської ради, сіл Підвисоке, Гутисько, Демня, Підвисоцької сільської
ради, села Посухів, Посухівської сільської ради, села Потутори,
Потуторської сільської ради, сіл Рекшин, Двірці, Писарівка, Поточани,
Стриганці, Рекшинської сільської ради, сіл Рибники, Нова Гребля,
Рибниківської сільської ради, сіл Рогачин, Волиця, Рогачинської сільської
ради, сіл Саранчуки, Базниківка, Саранчуківської сільської ради, сіл
Слов'ятин, Діброва, Слов'ятинської сільської ради, села Тростянець,
Тростянецької сільської ради, сіл Урмань, Краснопуща, Пліхів,
Урманської сільської ради, сіл Шибалин, Комарівка, Шибалинської
сільської ради, в Бережанську територіальну громаду з центром у місті
Бережани.
1. Міському голові звернутися до Біщівської, Божиківської, Вербівської,
Вільховецької, Жовнівської, Жуківської, Конюхівської, Котівської,
Куропатницької, Курянівської, Лапшинської, Літятинської, Мечищівської,

Надрічнянської, Нараївської, Підвисоцької, Посухівської, Потуторської,
Рекшинської,
Рибниківської,
Рогачинської,
Саранчуківської,
Слов'ятинської, Тростянецької, Урманської, Шибалинської сільських рад з
пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

501. Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку
земельної ділянки площею 664 кв. м., наданої в оренду для
обслуговування нежитлового приміщення бару «Чорне-біле» по вул.
Тернопільська, ______ в м. Бережани для подальшого викупу гр.
_______ Любов’ю Володимирівною, жителькою м. Бережани, вул.
Руська, ____ із внесенням користувачем попередньої оплати - авансу в
розмірі 20% визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної
ділянки.
502-505. Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних
ділянок для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько»
(продовження вулиць 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
Держгеокадастру у Бережанському районі 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).
ДОДАТОК №1
до рішення сесії Бережанської
міської ради
від 26 травня 2016 року № ___
Список
громадян м. Бережани, яким погоджено надання
в земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва
№
п/п
502.
503.
504.
505.

Прізвище, ім’я і по батькові

Місце проживання

________ Володимир Петрович
м. Бережани, вул. Кушніра, ____
________ Степан Васильович
м. Бережани, пл.. Ринок, ___
________ Андрій Ярославович
м. Бережани, вул. Золочівська, ___
________ Володимир Ярославович м. Бережани, вул. Львівська, ____

Секретар міської ради

Контактний
телефон
________
________
________
________

Гончар П.В.

506. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського призначення площею 376 кв. м., наданої гр.
_______________в оренду для обслуговування нежитлового приміщення,
столярного цеху в м. Бережани по вул. Шевченка, ____ в сумі 64180,0
грн. (шістдесят чотири тисячі сто вісімдесят гривень) в розрахунку
170,69 грн. за 1 кв. м, на підставі висновку про експертну грошову оцінку
(висновок додається).
1.

Продати гр. _______________, земельну ділянку площею 376 кв. м
за 64180,0 грн. (шістдесят чотири тисячі сто вісімдесят гривень) в
м. Бережани, по вул. Шевченка, ____ в територіальної громади м.
Бережани сіл Лісники та Рай, із розрахунку 170,69 грн. (сто сімдесят
гривень 34 коп.) за 1 кв. м.

2.

Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно
вимог чинного законодавства.

3.

Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку гр.
_______________ після повної оплати її вартості.

4.

гр. _______________ у своїй діяльності дотримуватись вимог ст. 91
Земельного Кодексу України.

507. Відмовити гр. __________________, жителю м. Бережани, вул. Хатки,
_____ у наданні в безоплатне користування нежитлового
приміщення площею 64,0 кв. м. по вул. Хатки, _____1 м. Бережани, у
зв’язку з непридявленням первинних документів щодо
користування приміщенням.

508. Відмовити гр.. ____________ у надані дозвілу на розстрочення платежу,
за придбання земельної ділянки площею 376 кв. м по вул. Шевченка,
_____ в м. Бережани в сумі 64180,0 грн. (шістдесят чотири тисячі сто
вісімдесят гривень).
509. Пункт 2 рішення сесії міської ради №222 від 26.05.2016року
виключити та викласти в наступній редакції:
« Створити з 01 вересня 2016 року
комунальний позашкільний
навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості » відділу освіти,

молоді і спорту Бережанської міської ради » за адресою: 47501, м.
Бережани, вул. Крута , 4.
2. Пункт 3 рішення сесії міської ради №222 від 26.05.2016року виключити
та викласти в наступній редакції: «Утворити ліквідаційну комісію (далі –
комісія) у складі згідно з додатком 1. та доручити їй :
.1 повідомити державного реєстратора про припинення юридичних осіб
комунальних позашкільних закладів «Будинок творчості школярів та молоді»
(ідентифікаційний код в ___________, юридична адреса: 47501,
Тернопільська область, м. Бережани, вул. Крута, 4), «Станція юних техніків»
(ідентифікаційний код в ___________, , юридична адреса: 47501,
Тернопільська область, м. Бережани, вул. Крута, 4), «Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» (ідентифікаційний код в
___________,, юридична адреса: 47501, Тернопільська область, м. Бережани,
вул. Хатки, 121) в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
2. після закінчення процедури ліквідації, але не раніше двох місяців з
дати публікації повідомлення, подати державному реєстраторові документи,
необхідні для проведення державної реєстрації припинення діяльності
зазначеної юридичної особи в результаті її ліквідації, перелік яких
визначений статтею 18
Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань».
3.3. після завершення процедури ліквідації доручити секретарю
ліквідаційної комісії,,,,,,, отримати витяг з Державного реєстру юридичних
осіб та фізичних –осіб підприємців ,громадських формувань про припинення
юридичних осіб зазначених в п. 1 рішення сесії №222 від 26.05.2016року до
31.08.2016року».
3. Доповнити пункт 6 підпунктом 6.3 наступного змісту:
«Після укладення контракту, за результатами конкурсного відбору на посаду
директора позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості », переможцю конкурсу здійснити відповідні
організаційно- правові заходи щодо державної реєстрації юридичної особи »

510. Відмовити гр. _______________,жителю с. Лапшин
у наданні
попереднього погодження місця розташування земельної ділянки для
встановлення тимчасової споруди для збору склотари по вул.. Бояна в м.
Бережани у зв’язку з запереченням суміжних землекористувачів
земельних ділянок.
511. Відмовити гр. _______________,,жительці м. Бережани, вул. Бояна,____
у наданні попереднього погодження місця розташування земельної
ділянки для встановлення тимчасової споруди для збору склотари по

вул.. Бояна в м. Бережани у зв’язку з запереченням суміжних
землекористувачів земельних ділянок.

512. Відмовити гр. ________________________, жителю м. Бережани, вул.
Лепких, ___ у наданні земельної ділянки для обслуговування житлового
будинку по вул. Лепких, ____, так як на даній земельній ділянці
знаходиться будинок № 4 по вул. Лепких , та проведено розподіл даної
земельної ділянки ( рішення сесії міської ради № 84 від 20 червня 1995
року).
1. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.06.2016 року до
31.12.2016 року:
513. гр. __________________, жителя м.Бережани, вул.Львівська, ____, за
відвідування його дочки __________________,, 09.09.2011 року народження
дошкільного навчального закладу «Ромашка»;
514. гр. __________________,, жителя м.Бережани, вул.Тернопільська, ____,
за відвідування його дочки __________________,, 31.01.2012 року
народження дошкільного навчального закладу «Ромашка»;
515. гр. __________________,, проживаючого за адресою м.Бережани,
вул.Лепких, ____, за відвідування його дочки __________________, сланівни,
30.09.2012 року народження дошкільного навчального закладу «Сонечко»;
516. гр. __________________,, жителя м.Бережани, вул.Корольова, ____, за
відвідування його сина __________________,, 26.09.2011 року народження
дошкільного навчального закладу «Сонечко»;
517. гр. __________________,, жительку м.Бережани, вул.Кульчицької, ____,
за відвідування її дочки __________________,, 11.10.2011 року народження
дошкільного навчального закладу «Сонечко»;
518. гр. __________________,, жителя м.Бережани, вул.Кошова, ____, за
відвідування його сина __________________,, 23.08.2012 року народження
дошкільного навчального закладу «Золотий ключик».

