
 
1 

 
Бережанська міська рада 

 
 

ЗВІТ 
міського голови м. Бережани 

Музички В. Я. 
за 2017 рік 

 
 
 
 

м. Бережани, 2018 



 
2 

ШАНОВНА ГРОМАДО! 

Дякую усім, хто долучився до важливої події у житті нашого міста та 

прийшов почути звіт про зроблене за 2017 рік.  

 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Отже, дозвольте мені, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відзвітувати про свою діяльність, про роботу 

Бережанської міської ради та її виконавчого апарату.  

Коротко характеризуючи роботу, треба зазначити, що рада працювала 

стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток міста за пріоритетними 

напрямками, розв’язуючи поточні питання життя громади міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай, не перетворюючись на арену політичного протистояння.  

Разом із Вами ми прагнули організувати її так, щоб рада якомога повніше 

та ефективніше виконувала свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і 

головне – компетентно приймала відповідні рішення. Бережанська міська рада є 

повністю відкритою у своїй роботі. Всі засідання сесії міської ради відбуваються 

у відкритому режимі та у прямому онлайн ефірі у мережі INTERNET.  

У 2017 році відбулось 5 сесій Бережанської міської ради, котрі включали 

20 сесійних засідань.  

Загалом на сесіях Бережанської міської ради було розглянуто 976 заяв та 

звернень та прийнято 346 рішень.  

У звітному році плідною була робота постійних комісій міської ради, котрі 

засідали 68 раз, зокрема: 

- з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва 

– 16 засідань; 

- з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики – 9 засідань; 

- з питань житлово-комунального господарства, містобудування, екології 

та надзвичайних ситуацій – 5 засідань; 

- з питань освіти, науки, молоді, культури, спорту та туризму – 4 

засідання; 

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

33 засідання; 

- з питань соціальної політики, охорони здоров’я, сім’ї, материнства та 

дитинства – 1 засідання. 

Серед головних здобутків хотів би відзначити: підготовку міських 

програм, за якими буде жити і розвиватися місто на перспективу та напрацювання 

важливих пріоритетних напрямків роботи.  

За 2017 рік   проведено 13 засідань виконавчого комітету міської ради, на 

яких розглянуто 389 питань та прийнято 244 рішення. Серед основних питань, які 

розглядалися на засіданнях виконкому, значну частку займали питання виконання 

бюджету, житлово-комунального господарства, затвердження проектно-

кошторисної документації, роботи підприємств житлово-комунального 

господарства, навчальних закладів.  

З питань діяльності виконавчого комітету за звітний період прийнято  720 

розпоряджень.  

За звітний період в міську раду від підприємств, організацій та установ 

надійшло 2385 листи та заяви. 
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Мною, заступниками міського голови та секретарем міської ради   

проведено 138 особистих прийомів, на яких прийнято 705 громадяни. 

В загальному, за цей період, в міську раду надійшло 3090 звернень від 

громадян, з яких: 

- по питаннях комунального  господарства  – 171; 

- по питаннях земельних відносин – 705; 

- по питаннях житлової політики – 291; 

- по питаннях соціального захисту – 1211; 

- по питаннях діяльності об’єднань громадян – 17; 

- по питаннях сім’ї, дітей, молоді – 21; 

- інші питання – 674. 

Для порівняння: за 2016 рік до виконкому міської ради надійшло 2573  

письмових та 653 усних звернень під час особистого прийому громадян. 

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних 

напрямків діяльності виконавчого комітету, і стан цієї роботи знаходиться на 

моєму особистому контролі. 

При роботі зі зверненнями громадян додержуються встановлені терміни 

розгляду звернень. Для детального вивчення та надання кваліфікованої відповіді 

залучаються працівники відділів міської ради та різні компетентні служби .     

В окремих випадках, для вирішення піднятих в звернення питаннях, на 

місце виїжджали спеціалісти міськради та відповідні фахівці. Головними ж в місті 

залишаються проблеми ремонту доріг і тротуарів, встановлення вуличного 

освітлення, покращення водопостачання та водовідведення, вивезення твердих 

побутових відходів. 

З метою вдосконалення  роботи зі зверненнями громадян  у приміщенні 

виконавчого комітету розміщено інформаційний стенд, який містить законодавчі 

акти, зразки оформлення заяв, відомості про посадових осіб, що ведуть прийом 

громадян та інше. 

Працівниками виконкому та комісіями порушені питання вивчаються у 

повному обсязі, усі звернення громадян розглядаються у встановлені терміни, 

своєчасно надаються обґрунтовані відповіді, а на засіданнях виконавчого комітету 

та сесіях міської ради приймаються рішення. 

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних 

напрямків діяльності виконавчого комітету, а стан роботи зі зверненнями 

громадян знаходиться на особистому контролі у міського голови. 

За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення 

певних питань, які складають 97 %, скарги –  3%. 

За зверненнями громадян вжито необхідні заходи, надано обґрунтовані 

відповіді і роз'яснення, а саме: 2509 звернень вирішено позитивно, по 521 

зверненнях надано роз'яснення щодо шляхів вирішення, у задоволенні  43 

звернень відмовлено. 

За звітний період спеціалістами міської ради видано: 

- довідок про склад сім’ї, або зареєстрованих осіб у житловому приміщенні 

(будинку)  – 12273; 

- довідок про членство в особистому селянському господарстві - 393.  

Окрім того, видано 526 актів  обстеження житлово-побутових умов 

громадян та 290 довідок-характеристик.  
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БЮДЖЕТ МІСТА  

Запорукою успішного розвитку кожного міста є збалансований міський 

бюджет. У 2017 році, як і в попередніх роках, забезпечено стабільність міського 

бюджету, не допускалось заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 

бюджетної сфери та комунальних підприємств, вчасно здійснювалась оплата за 

енергоносії та розрахунки з нашими контрагентами. 

До загального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло 93359,8 тис. 

грн.  з них власних доходів  48863,3 тис. грн., базової дотації 2343,1 тис. грн. та  

субвенцій з державного бюджету - 42153,4 тис. грн.. 

План власних надходжень міського бюджету за 2017 рік  виконано на   

105,1 % (при плані 46492,3 тис. грн. надійшло 48863,3 тис. грн.), або на 2371,0 

тис. грн. більше. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року досягнуто 

приріст надходжень в обсязі 14718,4 тис. грн.. 

Основним наповнюючим джерелом доходів є податок та збір на доходи 

фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях складає 62%. За 2017 

рік  надійшло 30096,2 тис. грн. (105,6 %), або на 1608,6 тис. грн. більше плану та 

9741,6 тис. грн. – відповідного періоду 2016 року . 

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 11,7 

тис. грн. або на 8,5 тис. грн. більше відповідного періоду 2016 року . 

Внутрішні податки на товари та послуги виконано на 100,7 %, або 480,2 

тис. грн. більше попереднього року. У звітному періоді надійшло акцизного 

податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) в сумі 972,9 тис. 

грн., акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (пального) – 3758,6 тис. грн. та акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнові вироби і 

алкоголь) – 1471,6 тис. грн.. 

Місцеві податки виконано на 104,1 %, або надійшло до бюджету 10115,9  

тис. грн., що на 2830,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. 

Зокрема податків на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 

367,2 тис. грн., або на 205,2 тис. грн. більше відповідного періоду 2016 року. 

Протягом року надійшло плати за землю  3572,4 тис. грн., що на 470,2 тис. грн. 

більше. 

План  неподаткових надходжень виконано на 111,64 %, або при плані 

2106,8 тис. грн. фактично надійшло 2352,1 тис. грн. або на 1596,2 тис. грн. більше 

відповідного періоду 2016 року.  Слід зазначити, що за розміщення тимчасово 

вільних коштів міського бюджету надійшло плати в сумі 421,3 тис. гривень. 

До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік  надійшло 3222,7 тис. 

грн., що становить 97,1 % до плану, в тому числі 869,9 тис. грн. (111,2 %) власні 

надходження бюджетних установ. 

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 

державного бюджету склали 88783,8 тис. грн., або 97,2 % до річного плану 

(91347,1 тис. грн.) 

Із загального фонду міського бюджету профінансовано на: 

-  міську раду  – 17022,3 тис. грн., з них апарат міської ради – 7729,1 тис. 

грн., житлово-комунальне господарство – 5760,4 тис. грн. (МКП «Господар» та 

МКП «Добробут»),  утримання та розвиток інфраструктури доріг – 1873,8 тис. 

грн., Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) населення – 1184,6 тис. грн., 
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-  на відділ освіти, молоді і спорту спрямовано 46505,3 тис. грн., з них 

фізичну культуру і спорт – 1192,8 тис. грн.; 

-  на відділ  культури, туризму та релігій – 5896,1 тис. грн., з них на школи 

естетичного виховання дітей – 3338,6 тис. грн.; 

-  на фінансове управління – 19360,1 тис. грн., з них на апарат фінансового 

управління – 1072,2 тис. грн..  

Передано районному бюджету медичну та іншу субвенції на суми 16373,6 

тис. грн. і  1764,3 тис. грн. відповідно, державному бюджету – 150,0 тис. грн. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду склали 

59,0 % загального обсягу або 52403,6 тис. грн. з них на освіту – 38529,3 тис. грн. 

(з врахуванням освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами), культуру і мистецтво – 5362,6 тис. 

грн., міську раду і фінансове управління – 8511,6 тис. грн.,   

Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено розрахунків  

на суму 4426,7 тис. грн.. 

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 

фонду, який на початок року складав 5611,9 тис. грн., розподілено 5583,8 тис. грн. 

(99,5 %), з яких на  заробітну плату з нарахуванням спрямовано 137,2 тис. грн., 

або 2,5 % до розподіленої суми, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

4,0 тис. грн.(0,1 %), інші поточні видатки – 2587,9 тис. грн. (46,3 %) і капітальні 

видатки (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку) – 2523,7 тис. грн. (45,2 %) та трансферти органам місцевого 

самоврядування 331,0 тис грн. (5,9 %) (передано районному бюджету та  

обласному бюджету). 

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 

бюджету розподілено  коштів в сумі 7305,5 тис. грн. з яких на  заробітну плату з 

нарахуванням спрямовано 649,2 тис. грн. (8,9 %),  інші поточні видатки – 5657,6 

тис. грн. або 77,4 % до розподіленої суми та капітальні видатки (кошти, що 

передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) – 998,7 тис. грн. 

(13,7 %). 

Видатки спеціального фонду міського склали 5817,0 тис. грн., або 65,5 

відсотка до річного плану (8875,9 тис. грн.), з них платні послуги бюджетних 

установ склали - 738,0 тис. грн..  Із спеціального фонду міського бюджету на 

освіту, із врахуванням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій,  спрямовано 1366,0 тис. грн., культуру 

і мистецтво – 188,2 тис. грн., міську раду – 3412,5 тис. грн., з них на 

територіальний центр – 18,0 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 2628,6 

тис. грн..  

У 2017 році Бережанською міською радою придбано автотранспорт 

загальною вартістю 2062000 грн., а саме:  

- Автомобіль ЗІЛ спеціалізований вантажний-цистерна, вартістю 199000 

грн.;  

- Екскаватор колісний JCB 3CX б/у 2007р., вартістю 1064000 грн.; 

- Каток BOMAG BW-80, вартістю 199000 грн.; 

- Автомобіль вантажний (автовишка) RENAULT MASTER, вартістю 

600000 грн.  
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Основні засоби: машини та обладнання на суму:  265266 грн. 
1 Комп’ютер в комплекті 1 8400 

2 Комп’ютер в комплекті 2 16800 

3 
Електронно-механічний чотиристоронній вежовий 

годинник з боєм  
1 149900 

4 Ноутбук Lenovo IdeaPad G500 1 9300 

5 
Персональний комп’ютер Celeron G39xx/4Gb/VGA/LCD19 

W + клавіатура і мишка 
2 17800 

6 Багатофункціональний пристрій Canon I-SENSYS MF 4410 1 6650 

7 Мікшерний пульт з підсилювачем ARCTIC M760P-USB 1 8960 

8 Комп’ютер в зборі 1 5947 

9 Системний блок Core i3-7100/8Gb/500Gb (000011282) 1 9900 

10 Проектор Acer P5227 1 21200 

11 Бензопила MS 260 1 10409 

Малооцінний інвентар на суму: 225444,00 грн. 

1 Стіл офісний 6 14400,00 

2 Стіл офісний 1 1 1600,00 

3 Шафа офісна 4 9200,00 

4 Шафа офісна 1 1 1800,00 

5 Шафа офісна 2 1 3800,00 

6 Обігрівач UFO 1 1596,00 

7 Конвектор 5 1 2887,00 

8 Письмовий стіл 1 1500,00 

9 Фасадна вивіска 1 200,00 

10 Тепло вентилятор 1 389,00 

11 Класична печатка Д 40 мм + оснащення  1 437,00 

12 Штамп 58*22 +Оснастка 1 424,25 

13 Штамп 38*14 + оснастка 1 430,00 

14 Штамп 47*18 + оснастка 1 331,75 

15 Жалюзі вертикальні 4 1100,00 

16 Тепло вентилятор 1 489,00 

17 Стіл комп’ютерний 1 4000,00 

18 Інформаційний стенд 1 1200,00 

19 Перфоратор електричний Дніпро-М ПЕ-3217Б 1 1970,00 

20 Печатка Д 45мм (кліше) 2 648,00 

21 Печатка Д 45мм (кліше) + оснащення 2 728,00 

22 Штамп кутовий 56*36  2 324,00 

23 Штамп кутовий 56*36 + оснащення прямокутне 40*60 мм 2 404,00 

24 Штамп 47*18 2 198,00 

25 Штамп 47*18 + оснащення прямокутне 15*40 мм 2 278,00 

26 Cтилаж металевий 1 5000,00 

27 Вогнегасник ВП -5 15 5700,00 

28 Жалюзі вертикальні 8 8000,00 

29 Жалюзі вертикальні 12 12000,00 

30 Конвектор Акот А4 1 3497,00 

31 
Акумулятор Li-Polimer 7,4V 2000mAh (до касового 

апарату) 
1 480,00 

32 Тумба офісна 1 1200,00 



 
7 

33 Шафа офісна 2 5000,00 

34 Опора , 3м 8 18264,00 

35 Зарядний пристрій (до автомобіля) 1 820,00 

36 Лавка садово-паркова 4 10000,00 

37 Електро конвектор 1 2234,00 

38 Штамп 47*18 1 99,00 

39 Штамп кутовий 56*36 2 324,00 

40 Стіл кутовий 1 4500,00 

41 Стіл комп`ютерний 6 16800,00 

42 Стіл тумба 1 1000,00 

43 Стіл приставний 1 1500,00 

44 Шафа для одягу 5 15000,00 

45 Шафа для книг 5 14500,00 

46 Шафа для книг відкрита 7 19250,00 

47 Шафа пенал 1 2450,00 

48 Блок живлення 36W/12v/5A 1 472,00 

49 Відеокамера HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW (2,8) 2 5740,00 

50 Класична печатка Д40мм (кліше)+оснащення  1 445,00 

51 Тонометр автоматичний Др.Фрей М-100А (з адаптером) 1 864,00 

52 TP-Link TL-SF 1024D 1 1399,00 

53 Монітор LCD LED 19 3 7140,00 

54 Акустична система SOUNDKING SKFP208 2 5122,00 

55 Мікрофон конференційний JTS GM-5218L 2 3100,00 

56 Підставка під мікрофон JTS ST-5030i 2 3210,00 

Основних засоби:  

інструменти, прилади, інвентар на суму:  112000,00 грн. 
1 Шафа купе 1 12000 

2 Фреза ручна 1 100000 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

Основним завданням загального відділу є: забезпечення діловодства в 

апараті міської ради, оперативно-технічний контроль за строками проходження і 

виконання службових документів, ведення роботи із запитами на публічну 

інформацію, депутатськими зверненнями, зверненнями громадян, листами, 

заявами, отримання почтової кореспонденції в паперовому та електронному 

виглядах, доведення до виконавців листів та іншої кореспонденції. 

За звітній період загальним відділом була розроблена та затверджена 

виконавчим комітетом Бережанської міської ради Інструкція з діловодства 

Бережанської міської ради, оновлена номенклатура справ Бережанської міської 

ради та направлена в відділи та структурні підрозділи, на завершальній стадії 

знаходиться розроблення Посадових інструкцій для працівників загального 

відділу.  

Станом на 31.12.2017 року було зареєстровано та передано за 

призначенням 3133 документи вхідної кореспонденції, 1930 документів вихідної 

кореспонденції, оформлено у встановленому порядку і відправлено 1141 лист, 

зареєстровано та надано відповідь на 51 запит на доступ до публічної інформації.  
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За звітній період загальним відділом отримано  та доведено до виконавців 

153 розпорядження та 26 доручень голови Тернопільської обласної адміністрації, 

Тернопільської обласної ради та інших органів влади, 80 розпоряджень та 14 

доручень виконані в повному обсязі.   

На довготерміновому контролі в загальному відділі міської ради перебуває 

25 розпоряджень та 5 доручень з термінами надання інформації щодекадно, 

щомісячно, щоквартально або з визначеною датою виконання. 

В 2017 році міською радою було придбано програму електронної системи 

«Афіна-канцелярія», яку успішно освоїли працівники загального відділу, що 

дозволило: 

- автоматизувати процес реєстрації документів, 

- автоматизувати процес ведення реєстраційно-контрольних карток, 

- забезпечити пошук та ефективний доступ до необхідної інформації, як 

для посадових осіб міської ради ,так і для мешканців міста.  

Працівниками загального відділу відправлено  120 листівок з нагоди 

Державних та релігійних  свят України. 

 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Роботу відділу розпочато з 01.03.2017 року . 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» (далі – ЦНАП) здійснює 

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

видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів ЦНАПу. 

Режим роботи ЦНАПу зорієнтований виключно на потреби суб’єктів 

звернення. Кількість послуг, які можна отримати у ЦНАПі, становить 147 і 

включає найбільш затребувані мешканцям міста: реєстрація фізичних та 

юридичних осіб, реєстрація речових та майнових прав, земельні та архітектурні 

питання, матеріальна допомога , акти обстеження житлово – побутових умов 

жителів міста тощо. 

На всі послуги оновлені інформаційні та технологічні картки, форми заяв. 

Дані послуги надаються відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги», Закону України «Про державну реєстрацію речових 

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

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань». 

В приміщенні ЦНАПу бажаючі можуть скористатися інформаційними 

стендами або отримати консультацію безпосередньо від адміністраторів. 

Найбільш популярними послугами, які надані через ЦНАП є послуги: 

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, адміністративні послуги 

МВК, державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, 

адміністративні послуги сесії міської ради. 

Надходження до місцевого бюджету 

За березень - грудень 2017 року фізичні та юридичні особи, які звернулися 

за отриманням адміністративних послуг, сплатили до міського бюджету кошти в 

сумі 71750 грн..  

До Державного бюджету надійшло 12680 грн.. 

 

Упродовж 2017 року ЦНАПом надано 5333 консультацій, з яких отримано 

3533  адміністративних послуг  з них 
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- 3521 надані Бережанською міською радою (сесія, виконком);  

- 977 у сфері Державної реєстрації; 

-12 Головним територіальним управлінням юстиції. 

Впродовж звітного періоду актуальними залишаються соціальні питання, 

виділення земельних ділянок для будівництва, питання житлово-комунального 

господарства, а саме; ремонт багатоповерхових будинків, ремонт доріг, 

благоустрій прилеглих територій, оформлення матеріальної допомоги, надання 

актів обстежень житлово – побутових умов, оформлення документів на земельні 

ділянки, будівельні питання, реєстрація права власності на об’єкти нерухомості, 

реєстрація фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб та громадських 

організацій.  

На офіційному веб-сайті міської ради оновлюється інформація щодо 

роботи ЦНАПу де кожен бажаючий може знайти інформаційні картки на 

адмінпослуги, які надаються через ЦНАП. 

Плани центру на 2018 рік: 

o Відкриття нового приміщення ЦНАПу  

o Запровадження видачу закордонних біометричних паспортів; 

o Видача ID – картки для громадян України; 

o Державна реєстрація автомобілів; 

o Реєстрація шлюбів; 

o Збільшення пропускної здатності ЦНАПу впродовж одного робочого 

дня фізичних та юридичних осіб, які звертаються за отриманням 

адміністративних послуг; 

ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, 

забезпечує комфортне перебування відвідувачів у ЦНАПі та високу якість 

обслуговування. Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму, 

обізнаності адміністраторів  щодо надання адміністративних послуг. Вся робота в 

ЦНАПі спрямована на якісне обслуговування населення за якомога коротший 

термін без порушення законодавства. 

 

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради за період з 

01.01.2017 року по 31.12.2017 року державними реєстраторами відділу надано 806 

(вісімсот шість) послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, з них 597 (п’ятсот дев’яносто сім) платних послуг та 209 (двісті дев’ять) 

безоплатних послуг, а саме : 

Право власності 

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

приміщення, комплекси, об’єкти незавершеного будівництва - 130 послуг; 

- земельні ділянки - 339 послуг ; 

Речові права, похідні від права власності 

- право оренди та право постійного користування земельною ділянкою 

– 92 послуги; 

Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

– 51  послуга; 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно -189 послуг; 
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Взяття на облік безхазяйного майна – 5 послуг. 

Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради за період з 

01.01.2017 року по 31.12.2017 року надано 405 (чотириста п’ять) послуг у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а саме : 

- Державна реєстрація фізичної особи - підприємця – 111 послуг; 

- Державна реєстрація створення юридичної особи – 6 послуг; 

- Державна реєстрація припинення фізичної особи – підприємця - 154 

послуги; 

- Державна реєстрація припинення юридичної особи – 3 послуги; 

- Внесення рішення про припинення юридичної особи – 5 послуги ; 

- Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця – 71 послуга; 

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 55 

послуг. 

Загалом, державними реєстраторами відділу державної реєстрації 

Бережанської міської ради за 2017 рік надано 1211 послуг на загальну суму до 

місцевого бюджету 298,594 грн. та до державного бюджету 16,490 грн. 

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, 

спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 

невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міським 

головою, сесією ради, виконавчим комітетом, відділами, а також їх керівниками 

та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних 

обов'язків, підготовка проектів нормативно – правових актів, що приймаються та 

видаються сесією ради та виконавчим комітетом, проведення експертизи таких 

актів. 

Штатна чисельність юридичного відділу Бережанської міської ради 

складає 4 штатні одиниці: начальник відділу - 1 шт. од., головний спеціаліст 

відділу – 1 шт. од, спеціаліст – 1 категорії - 2  шт. од.  Фактично здійснюють 

виконання функціональних обов’язків – 3 посадових особи. (головний спеціаліст 

юридичного відділу перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 

нею 3-річного віку) 

Аналітична робота відділу 
Протягом 2017 року відділом перевірено на юридичну відповідність 

чинному законодавству: 

-  рішень виконавчого комітету – 445; 

-  розпоряджень міського голови – 681; 

-  договорів укладених міською радою на виконання робіт чи закупівлю 

матеріалів – 67; 

-  підготовка договорів оренди комунального майна та додаткових угод – 

11; 

- підготовка договорів пайової участі  у розвитку та створенні соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста – 9; 

-  рішень міської ради – 808; 

-  розглянуто та надано: 176 відповідей на звернення громадян,  
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-  опрацьовано іншої кореспонденції (службові записки, листи, протоколи, 

тощо) – 168; 

-  інформаційних запитів – 28 (запити на публічну інформацію, адвокатські 

запити, тощо). 

Надання усних консультацій та роз’яснень  громадянам міста, депутатам 

міської ради, керівникам міських комунальних підприємств. 

Постійне надання допомоги у підготовці відповідей на звернення 

посадовим особам апарату Бережанської міської ради. 

Юридичний супровід та підготовка необхідних документів  для продажу 

комунального майна, зокрема: проведення конкурсу серед суб’єктів оціночної 

діяльності щодо оцінки комунального майна з метою продажу,  проведення 

конкурсу з метою обрання виконавця (проведення аукціону) щодо продажу 

майна. 

Юридичний супровід та підготовка необхідних документів  щодо оренди 

комунального майна, а саме: проведення конкурсу серед суб’єктів оціночної 

діяльності щодо оцінки комунального майна з метою продажу, підготовка та  

реєстрація договорів оренди комунального  майна територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай. 

Методична робота відділу 
Прийнято участь у роботі комісій, груп та інших допоміжних органах, що 

створюється за ініціативою міського голови, міської ради та її виконавчого 

комітету, оперативних нарад під головуванням міського голови та першого 

заступника міського голови, роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого 

комітету міської ради.  

Юридичним відділом міської ради здійснюється підготовка проектів 

відповідей та висновків на документи з правових питань, що надходять до відділу, 

розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні, 

внесення їх на розгляд керівництва. 

Організаційна робота відділу 
Протягом зазначеного періоду відділом здійснювалось представництво 

інтересів міського голови, міської ради та виконавчого комітету міської ради в 

судах загальної юрисдикції, інших державних органах під час розгляду правових 

та інших питань, а також спорів. 

Зокрема протягом 2017 року юридичним відділом міської ради 

отримано та опрацьовано 143 процесуальних документів для представництва 

інтересів міської ради, виконавчого комітету, міського голови  в судових 

інстанціях та інших державних органах. 

Забезпечено участь посадових осіб відділу в якості представників інтересів 

виконавчого комітету, міської ради, міського голови у 52 судових засіданнях. 

У 2017р. спеціалістом 1 категорії юридичного відділу міської ради надано 

858 довідок форми - 13 (місце реєстрації фізичної особи),  надано послуги із 

реєстрації/зняття з реєстрації  місця проживання фізичних осіб  в кількості – 3203. 

Скарг щодо виконання функцій з реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/ перебування  фізичних осіб на території міської ради від фізичних 

осіб та Бережанського районного сектору Управління державної міграційної 

служби України в Тернопільській області – не надходило. 

Випадків стягнення грошових коштів з міської ради на користь інших осіб 

за рішеннями судів за звітний період не було. 
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ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

За звітний період до відділу надійшло 790 звернень від суб’єктів земельних 

відносин  щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та 

юридичних осіб на землю, в т.ч. від юридичних осіб – 85, від фізичних осіб – 705.  

Видано 1386 довідок громадянам для подання до органу праці та 

соціального захисту населення та на вимогу. 

Опрацьовані звернення, які підлягали розгляду сесією міської ради, були 

сформовані в проекти рішень та подані на розгляд постійних депутатських 

комісій міської ради. На міській комісії з питань приватизації, продажу, оренди 

землі та природокористування було розглянуто 751 заяву та клопотання, 94 з яких 

розглядалися безпосередньо на місці . 

Земельним відділом міської ради станом на 01.01.2018 року підготовлено 

та подано на розгляд пленарних засідань Бережанської міської ради 157 проектів 

рішень. 

Розроблено 2 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

метою продажу права оренди шляхом аукціону.  

Спеціалістами відділу постійно надається необхідна методична допомога 

громадянам та юридичним особам з питань у сфері регулювання земельних 

відносин.         

З метою належного вирішення питання надання земельних ділянок у 

власність громадянам міста за активної участі земельного відділу, ведеться робота 

по реалізації проекту землеустрою щодо встановлення і зміни адміністративної 

межі міста Бережан.  

Кінцевим етапом погодження є розгляд та затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни меж міста Верховною Радою України. 

Особлива увага приділяється питанню виділення земельних ділянок 

учасникам АТО. 

Станом на 01.01.2018 року  погоджено надання земельних ділянок 

громадянам, які мають статус учасників бойових дій, та мають бажання отримати 

земельну ділянку: 

- для будівництва та обслуговування жилого будинку в межах міста – 3; 

- для будівництва автогаражів в межах міста – 9; 

- для ведення садівництва за межами міста – 48. 

Відділом виконані заходи щодо проведення експертної грошової оцінки та  

продажі 3 земельних ділянок на загальну суму 1011432 грн. 

За 2017 рік відділом підготовлено та подано для підпису  81 договір 

оренди земельних ділянок терміном на 1 рік для ведення городництва, 6 договорів 

особистого земельного сервітуту,  19 договорів умовної частки, договорів оренди, 

які внесені в державний реєстр – 8. 

За укладеними договорами оренди земельних ділянок надходження до 

міського бюджету за 2017 рік склали  2337341,63 грн., в т.ч.  

- орендна плата від юридичних осіб – 1746552,37 грн. 

- орендна плата від фізичних осіб – 590789,26 грн. 

Однак, не всі власники майна, яке розташовано  на земельних ділянках 

комунальної власники добросовісно відносяться до сплати оплати за землю, яка 

до речі є обов’язковою відповідно до вимог Податкового кодексу України, але 

відділом постійно ведеться моніторинг та вживаються заходи щодо стягнення 
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збитків нанесених використання земельних ділянок без правовстановлюючих 

документів.  

 

СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

Робота сектору економіки 2017 році була спрямована на вирішення питань 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, розвитку малого та 

середнього підприємництва. 

Протягом 2017 року сектором економіки Бережанської міської ради 

здійснювалася: 

щомісячна подача інформації в електронному варіанті в Департамент 

економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації про: 

- обсяги виробництва промисловими підприємствами міста 

- очікувані показники реалізації промислової продукції підприємствами 

міста; 

- виконання програми соціально-економічного розвитку з обсягів 

реалізації промислової продукції міста; 

- показники роботи промислових підприємств міста Бережани; 

щоквартальна подача звітів про: 

- організацію виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бережани на 2017 рік; 

- організацію виконання міської програми розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2017-2018 роки; 

- план спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в 

місті Бережани; 

Крім того, розроблено проект Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Бережани на 2018 рік. 

Розроблено та затверджено план діяльності ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік. 

Виготовлено каталог інвестиційних пропозицій міста Бережани. 

Щорічно поновлюється дислокація підприємств торгівлі та побутового 

обслуговування. 

Щомісячно проводилася рейтингова оцінка соціально-економічного 

розвитку міста. 

Протягом 2017 року подавалася інформація щодо заходів з підготовки 

підприємств непродовольчого сектору економіки до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

У 2017 році сектор економіки отримав 58 листів до виконання та 

використання в роботі, відповіді на які було надано в зазначені терміни, а також, 

надійшло 16 листів до відома.  

Також, сектор економіки Бережанської міської ради у 2017 році: 

- забезпечував реалізацію на території міста державної політики у сфері 

економічного розвитку та політики з питань розвитку підприємництва; 

- проводив підготовку реагувань та відповідей на виконання 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 

- здійснював популяризацію промислового потенціалу міста 

(заповнення анкет щодо потенціалу міста та подача їх в Управління міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА); 
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- подача інформації про діючі виробництва міста до бізнес каталогу 

Тернопільщини 

У 2017 році взята участь в: 

- бізнес-зустрічі представників Європейського Банку Реконструкції та 

Розвитку (ЄБРР); 

- засіданні обласного круглого столу, щодо можливості створення 

індустріальних парків; 

- міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest- 2017»; 

- інформаційній кампанії «Будуймо Європу в Україні» у рамках візиту 

Представництва ЄС у м. Бережани, проведено низку інформаційних заходів; 

- семінарі «Fit for partner ship with Germany»; 

- офіційному відкритті регіонального Центру підтримки 

підприємництва в м. Тернополі. 

 

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради є структурним підрозділом Бережанської міської ради та 

підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується її виконавчому 

комітету, міському голові та першому заступнику міського голови. 

За 2017 рік відділом розглянуто 254 заяви від фізичних осіб та 273 заяви 

від організацій та установ на які були надані відповіді, з них 137 підготовлено на 

розгляд виконавчого комітету. 

Складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення. 

Складено 29 актів розгляду заяв комісіями, створеними відповідно до 

розпорядження міського голови. 

Складено 5 актів - претензій на недотримання умов договору іншим 

організаціям та компаніям. 

Складено 3 акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

в зв’язку з сухостійним станом та в зв’язку з аварійністю. 

Оформлено 15 дозволів та укладено 19 договорів на розміщення 

зовнішньої реклами на території Бережанської міської ради та здійснено 

розрахунки на її оплату. 

Розроблено і видано 42 висновки щодо погодження документації із 

землеустрою. 

Також розглянуто 15 звернень щодо доступу до публічної інформації. 

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури постійно розглядалися 

звернення громадян з різних спірних питань, приймалася участь у земельних 

спорах та інших комісіях, до складу яких входили посадові особи відділу. 

Громадянам надавалась письмова інформація та консультативна допомога 

з питань житлово – комунального господарства, будівництва та благоустрою. 

Через засоби масової інформації публікувалося звернення виконавчого 

комітету із проханням всією громадою включатися до прибирання свого міста. 

Разом з працівниками Бережанського МКП «Господар» проводились 

обстеження квартир та інших приміщень, щодо виявлення причин 

конструктивних ушкоджень, затоплень приміщень, ліквідації аварійності. 
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Велася письмова робота щодо надання необхідної інформації до 

Управління містобудування та архітектури, Управління ЖКГ, Управління екології 

та інших установ Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Вівся моніторинг робіт з розроблення детальних планів території. 

У зв’язку із набрання чинності Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 09 червня 

2017 р. за № 714/30582 відділ ЖКГ на офіційному сайті міської ради веде реєстр з 

метою обліку наданих, змінених, скасованих або зупинених містобудівних умов 

та обмежень, а також забезпечення публічності, відкритості та доступності 

інформації, що у них міститься і з моменту набрання чинності даного наказу до 

кінця року видано 5 містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів 

будівництва, а загалом з початку року надано 11 містобудівних умов та обмежень 

невиробничим об’єктам та 43 будівельних паспорти на будівництво 

індивідуальних житлових будинків і 8 на будівництво садових та дачних 

будинків. 

Відділом ЖКГ, містобудування та архітектури міської ради здійснювалися 

по вуличні обходи з питань благоустрою та проводилися роз’яснювальні бесіди, а 

також направлялися листи підприємствам, організаціям та жителям щодо 

належного утримання їхніх територій, та територій прилеглих до них. 

Протягом року ліквідовано 5 несанкціонованих сміттєзвалищ, в тому числі 

2 у межах смуг вулиць та доріг населених пунктів, 2 на прибудинкових територіях 

та 1 на пустирях в межах населених пунктів. 

Проведено перевірку стану готовності приміщень міських закладів освіти 

та культури до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року. 

Упродовж 2017 року відділом житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради проводилася робота щодо: 

- розроблення детального плану території для будівництва автогаражів 

на вул. Тепла; 

- розроблення детального плану території земельних ділянок для 

учасників АТО в ур. «Жорнисько»; 

- підготовка до продажу права оренди земельних ділянок на земельних 

торгах на вул. Привокзальна; 

- складання дефектних актів на поточні та капітальні ремонти доріг, 

тротуарів, будівель та споруд. 

Працівниками відділу аналізувались пропозиції, що надходять від 

громадян та здійснювалися заходи щодо усунення недоліків та покращення 

роботи відділу. 

Таким чином робота відділу ЖКГ, містобудування та архітектури міської 

ради спрямована на покращення надання житлово-комунальних послуг, 

благоустрою міста та добробуту жителів. 

 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТА  

МКП «Господар» 

За період 2017 р. працівниками підприємства на території міста Бережани 

проведено ряд робіт по утриманні, експлуатації доріг місцевого значення, 

благоустрою (вуличне освітлення)та обслуговування житлового фонду, що є для 

безпечної життєдіяльності населення міста Бережани. 
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Дороги  та тротуари; 

Ремонт доріг асфальтобетонною сумішшю вулиць міста, а саме вул. 

Академічна, Вірменська, Лепких, Шевченка, частково Привокзальна, Л. Українки, 

частково вул. Чайковського, Раївська – використано 122,8 тон асфальту на суму 

171,5 тис. грн.. 

Підрядними організаціями ; 

- вул. Л. Українки міст через річку «Золота Липа» на суму – 199,8 тис. 

грн.; 

- вул. Ів. Франка на суму – 69,3 тис. грн.;  

- вул. Львівська на суму  - 199,7  тис. грн.; 

- вул. Шевченка на суму -  199,9 тис. грн.; 

- вул. Валова на суму  -  189,5 тис. грн.; 

- вул. Чорновола на суму  - 99,6 тис. грн .  

Виконання поточного ремонту тротуару бруківкою по вул. Руська 135 кв. 

м. на суму 20452 грн. та встановлено турнікети. 

Проведено часткові ремонти другорядних  вулиць  Грушевського, 8-го 

Березня, Кобилянської, Хатки, Гоголя, Січ. Стрільців, Загороди, Крушельницької, 

дорогу на міському кладовищі по вул. Лепких. 

Для використання вище вказаних робіт закуплено та використано 

гранітного щебню 260 тон на суму – 57,5 тис. грн., та вапнякового щебню – 140 

тон на суму – 24480 грн..  

Для безперебійної роботи підприємства в зимовий період по утримуванні 

доріг в належному стані та ліквідації наслідків снігопадів, ожеледиці, слизоти в 

підприємстві є дві транспортні одиниці обладнані лопатами відвалу, а також 

автомобіль для підвезення протибуксуючих матеріалів, які в період 2017р. 

закуплено, а саме; 

- пісок – 260 тон на суму – 28800 грн.; 

- шлак – 140 тон на суму – 20200 грн.;  

- сіль – 5 тон на суму – 4900 грн.. 

 Закуплено, встановлено та замінено дорожні знаки в кількості – 33 шт., а 

також стояки та кріпильний матеріал разом на суму – 27940 грн.. 

Для нанесення дорожньої розмітки, а саме нанесення пішохідного 

переходу в кількості 16 шт. закуплено та використано розміточну фарбу в 

кількості 90 кг на суму – 4571 грн..  

Житловий фонд 

Однією із структур БМКП «Господар» є комплексне обслуговування 

житлових будинків, в складі робіт входить обслуговування внутрішньо 

будинкових інженерних мереж – це прочистка каналізаційної мережі, ремонт, 

часткова заміна труб холодного водопостачання, а також запірної арматури на 

них. Зокрема на обслуговуванні підприємства є чотири будинки в яких квартирне 

опалення ще здійснюється від системи центрального опалення. Також входить 

поточний ремонт шиферних та металевих покрівель, ремонт несучих конструкцій 

фундаментів, стін, підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимові місяці 

року, а це поточний ремонт вхідних дверей, слухових вікон, засклення вікон на 

сходових клітках, та в місцях загального користування. 

Так, як житловий фонд, який є на обслуговуванні підприємства є старим, 

рік забудови якого в основному є до 1939р., постійно потребує поточного 
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ремонту, окремі будинки капітального, як не в комплексі, то хоча б окремих 

несучих конструктивних елементів. 

Таким чином працівниками підприємства занятими обслуговуванням 

житлового фонду проведено ряд робіт по ремонту шиферних та металевих 

покрівель, загальною площею 250 м. кв., очищено від сміття настільних 

водостічних жолобів 300 м. пог., виготовлено та встановлено підвісні водостічні 

жолоби, житловий будинок по вул. Рєпіна, 2, протяжністю 28 м. пог., а також 4 

водостічні труби 12 м. пог., гаки кріплення в кількості 22 шт, на загальну суму 

2080 грн. В даному будинку проведено заміну віконних та дверних блоків на суму 

48613 грн..  

Зокрема в житлових  будинках по вул. Б. Хмельницького, 20, Чорновола, 2, 

пл. Ринок, 21, 22 проведено ремонт з частковою заміною труб холодного 

водопостачання протяжністю 45 м. пог.. Та встановлення запірної арматури на 

трубопроводах. 

Система центрального опалення по підготовці житлового фонду до роботи 

в період 2017 – 2018р.р., аналізуючи попередній період опалювального сезону, 

знаючи проблеми окремих квартир, проведено ремонт – реконструкцію на 

трубопроводах СЦО з видаленням регулюючих вентилів теплоносія, 

встановлених в 70-х роках минулого століття. 

За звітній період  виконано 209 замовлень по прочистці внутрішньо 

будинкової та дворової каналізаційної мережі. Зокрема  в квартирах зроблено 

ремонт запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання в 

кількості 72 замовлення від мешканців міста. 

Благоустрій 

Протягом звітного періоду 2017р. працівниками підприємства проведено 

ряд робіт по освітленню вулиць з виготовленням кронштейнів, протягування 

кабелю «СІП» та встановленням ліхтарів, зокрема, додатково освітлено частини 

вулиць Захарка, Інститутська, Джерельна, Котляревського, Набережна, 

Монастирок, протяжністю 1,1км, встановлено 29 ліхтарів, по вул. Львівська 

протяжністю 560 м, встановлено 11опор, 6 ліхтарів, 11 кронштейнів. 

 З метою розвантаження ліній та при проведенні ремонтних робіт 

проведено роботи по встановленню додаткових щитів управління вуличним 

освітленням в кількості 7 штук на суму 2310 грн.. 

  В сквері «Устима Голоднюка» проведено ряд робіт по освітленню площі 

скверу, а саме прокладено кабелі протяжністю 180 м\п, встановлено ліхтарі в 

кількості 8 шт., загальна сума на матеріали склала 21 тис. грн., а також 

встановлено лавочки для відпочинку – 4 шт..    

МКП «Благоустрій» 

У 2017 році підприємством придбано: 

- дитячу площадку по вул. С. Стрільців – 1 шт., вартістю 10280 грн.; 

- дитячу площадку по вул. Лепких – 1 шт., вартістю 22900 грн.; 

- дитячу площадку по вул. Корольова – 1 шт., вартістю 16700 грн.; 

- бензопила MS260 – 1 шт., вартістю 10409 грн.; 

- літній душ – 1 шт., вартістю 10000 грн.; 

- бензотример – 1 шт., вартістю 3500 грн.; 

- насос ножний – 1 шт., вартістю 320 грн; 

- драбина – 2 шт., вартістю 1560 грн.; 



 
18 

- дриль електрична ударна – 1 шт., вартістю 1165 грн.; 

- профіль (для зони відпочинку) – 1 шт., вартістю 20000 грн. 

План поточного та капітального ремонту на 2018р. 

1. Будівництво системи водовідведення з вул. Загороди в м. Бережани, 

кошторисна вартість 1732,255 тис. грн.; 

2. Капітальний ремонт вул. Львівська від буд. № 70 до кінця вулиці в            

м. Бережани вартість 2405,076 тис. грн.; 

3. Капітальний ремонт вул. Шевченка (від перехрестя вул. Руська до 

перехрестя вул. Валова) в м. Бережани кошторисна вартість 1399,249 тис. грн.; 

4. Капітальний ремонт вул. Гоголя (від вул. Лепких до вул. Червона)               

м. Бережани кошторисна вартість 1497,361 тис. грн.; 

5. Реконструкція надвірної вбиральні по вул. Червона, 15 в м. Бережани 

кошторисна вартість 106,864 тис. грн.; 

6. Поточний ремонт тротуару по вул. Банкова, кошторисна вартість 

78234 грн.; 

7. Поточний ремонт тротуару по вул. Руська (ліва сторона) кошторисна 

вартість 172399 грн.; 

8. Поточний ремонт тротуару по вул. Руська (права сторона) кошторисна 

вартість 199951 грн.. 

Під програму ремонту житлового фонду розроблено кошториси : 

1. Поточний ремонт фасаду ж\б по вул. Лепких, 19 на суму 102620 грн.; 

2. Поточний ремонт фасаду ж\б на пл. Ринок, 11 на суму 179659 грн.; 

3. По вуличному освітленні  вул. Коперніка, Козацька, Підгірна. 

По поточному ремонту доріг. 

1. Вул. Шевченка (від вул. Л. Українки до РЕМ) на суму 200000 грн.; 

2. Вул. Шевченка (від перехрестя вул. Валова до вул. Л. Українки) на 

суму 200000 грн.; 

3. Вул. Л. Українки перехрестя до перехрестя вул. Привокзальна на суму 

200000 грн.; 

4. По вул. Злуки дорогу до міського кладовища насипати щебнем. 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

БМКП «Добробут» 

За 2017р. БМКП «Добробут»  надано послуг  водопостачання-

водовідведення на  3715,5  тис. грн, в т.ч. населення – 3235,4 тис. грн., реалізовано 

води 380,4 тис. м куб., в т.ч. населення – 338,0 тис. м. куб.. 

Оплата за надані послуги водопостачання-водовідведення за 2017р. –

1574,7 тис. грн, в т.ч. населення безпосередньо 1111,4 тис. грн. Відшкодовано 

пільг і субсидій – 1888,4 тис. грн. в т.ч. по взаємозаліках розрахунків за 

електроенергію – 994,0 тис. грн.. 

Середньомісячна  оплата  населення  до вартості  реалізованих послуг 

становить – 95,0%, бюджетних організацій – 100 %, інших споживачів – 92,0% . 

Заборгованість  бюджету по призначених пільгах і субсидіях населенню за 

послуги  водопостачання-водовідведення за 2017р.  згідно актів звірки  на 

01.01.2018. становить 582,4 тис. грн, (відповідно на 01.01.2017р. – 277,3 тис. грн), 

в т.ч. невідшкодовані кошти за надані пільги в сумі 71,6 тис. грн. (серпень-

грудень 2017р.), субсидії – 510,8 тис. грн. (частково листопад і грудень 2017р.) 



 
19 

Заборгованість інших споживачів і бюджетних організацій на 01.01.2018р. 

– 46,0 тис. грн. (на 01.01.2017р. – 53,1 тис. грн.). 

З березня 2011р. підприємство користується лімітним кредитом в ТФ КБ 

«Приватбанк», на 01.01.2018р.  ліміт  на кредит не використовувався, дозволений 

обсяг ліміту – 80,0 тис. грн..   

Спожито електроенергії на суму 1853,1 тис.грн., 900,4 тис. кВт/год. (за 

відповідний період 2016р – 876,4 тис. кВт/год  на суму 1541,8 тис. грн.), в т.ч. 

споживання електроенергії біоочисних споруд по вул. Корольова – 12,6 тис. 

кВт/год (1,4%). Заборгованості за енергоносії на 01.01.2018р. немає (переплата в 

сумі 41,9 тис. грн.). 

Чисельність працюючих на  01.01.2018р. – 24 чол.. 

Нарахована заробітна плата за 2017р. – 1537,6 тис. грн. в т. ч. до виплати  

1246,9 тис. грн.. Виплачена заробітна плата  – 1235,7 тис. грн..         

За 2017р. підприємством виконано наступні роботи: 

- проведено заміну глибинних насосів на арт свердловині  

вул. Миру (заміна кабелю); 

вул. Депутатська, вул. Корольова 

- проведено заміну подаючої труби водопроводу: 

д. 40 протяжністю  48 м вул. Академічна; 

д. 50 протяжністю 165 м вул. Золочівська; 

д. 40 протяжністю 160 м вул. Гайова; 

д. 25 протяжністю 4 м вул. Банкова-Вірменська ; 

д. 20 протяжністю 26 м вул. Січ. Стрільців №13,15; 

д. 32 протяжністю 28 м  вул. Комарова-Гімназійна ; 

д. 32 протяжністю 30 м вул. Чорновола (біля маг-ну «Оселя»); 

д. 50 протяжністю 29 м вул. Чайковського-Садова ; 

д. 102 протяжністю 10 м вул. Ів. Франка( біля в/ч 3200) 

- проведено ремонт подаючої труби д.250, д,600 центр. насосної станції 

-  проведено   заміну крану на подаючій трубі д,50 на водонасосній станції   

-  кран д. 40 вул. Ів. Франка; 

-  кран д. 32 вул. Привокзальна (стадіон); 

-  кран д. 25 вул. Банкова-Вірменська; 

- проведено заміну каналізаційної труби д.150  5 м вул. Валова; 

- проведено  монтаж-заміну колодязів, люків: 

- вул. Комарова-Гімназійна – водопостачання; 

- вул. Вірменська (сквер) – каналізація; 

- вул. С. Бандери, вул. Золочівська (по 2шт.) – водопостачання.; 

- вул. Шевченка (1 шт.) – водопостачання; 

- вул. Академічна, Гайова, Шевченка (по 1 шт.) – водопостачання; 

- ліквідовано 112 проривів на водо мережі  вартістю 22,5 тис. грн ; 

  За 2017р. підприємством отримано і використано фінансування з міського 

бюджету 1056,0 тис. грн. в т.ч. за напрямками призначення: 

1. КФК – 116052 «водопровідно-каналізаційне господарство», загальний 

фонд - 871,8 тис. грн, з них: 

1.1 Виготовлення проектів технологічних схем та проектів санітарних зон 

Бережан. родовища питних підтем. вод – 79,5 тис. грн ; 

1.2  виготовлення паспортів  арт свердловин – 18,9 тис. грн.; 
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1.3  відшкодування витрат на  е/енергію – 298,0 тис. грн; 

1.2 електромонтажні роботи водо постачання гурт-ку с. Рай – 11,2 тис. 

грн;  

1.3 проведення технагляду по Розвідці експлуатації свердловин с. Рай – 

8,6 тис. грн; 

1.4  проведення розрахунків обсягів водокористування – 4,4 тис. грн; 

1.5  ремонт свердловини вул. Корольова – 13,3 тис. грн. 

1.6  придбання  запчастин для рем. авто техніки – 14,0 тис. грн; 

1.7  придбання  олив, з/ч екскаватора  JCB – 12,9  тис. грн: 

1.8  заміна шин екскаватора, вантаж. автомобілів (14 шт.) – 69,5 тис. грн.;  

1.9   придбання п/е труб для к/р мереж водопостачання – 46,4 тис. грн.; 

1.10  придбання з/бетонних виробів для к/р мереж – 30,4 тис. грн.; 

1.11  придбання люків важк. канал. для к/р мереж – 33,5 тис. грн.; 

1.12  придбання піску, щебню для к/р мереж – 9,7 тис. грн.; 

1.13  оплата транспортних послуг, спецтехніки для к/р. мереж - 18,5 тис. 

грн.: 

1.14  відшкодування витрат на оплату праці  з к/р мереж – 13,6 тис. грн.: 

1.15 відшкодування витрат на оплату праці з різних в тарифах – 136,9 тис. 

грн.; 

1.16  придбання  електрообладнання, ремонт обладнання – 36,6  тис. грн; 

1.17  придбання  насосного обладнання ЕЦВ – 11,2 тис. грн; 

1.18  експертиза технолог. схеми питного водопостачання - 4,7 тис. грн; 

КФК- 116052 «водопровідно-каналізаційне господарство», спеціальний 

фонд – 178,8 тис. грн, з них : 

2.1  придбання контейнеру КС-1 – 28,0 тис. грн;  

2.2  придбання  насосного обладнання ЕЦВ – 14,2 тис. грн; 

2.3  придбання пристрою плавного пуску – 119,6 тис. грн; 

2.4  придбання  електрообладнання свердл. мас. «Мікрон» – 9,0 тис. грн; 

2.5  рем-т перетворювача частоти масив «Мікрон» – 8,0 тис. грн; 

КФК – 116310 «капітальні вкладення», спеціальний фонд – 5,4 тис. грн, з 

них: 

3.1 коригування кошторисів проекту «Водопровідні мережі м. Бережани – 

5,4 тис. грн.. 

Бережанською міською радою виділено кошти для реалізації Програми 

відновлення джерел питної води в с. Рай та впорядкування ставу у Раївському 

парку в сумі 74000 грн.. 

 

ОСВІТА 

Відділ освіти, молоді і спорту  
2017 рік був особливим, адже, саме у році який минає, відбулося багато 

змін: тривають реформи в освіті, прийнятий Новий Закон «Про освіту», 

стартували пілотні проекти по впровадженню нового державного стандарту 

початкової освіти, програм Нової Української Школи (НУШ) запроваджена 

сертифікація вчителів, відбулися зміни в державній підтримці галузі освіти: 

державна субвенція направлялась лише на оплату праці педагогічним 

працівникам, а на оплату енергоносіїв та на оплату праці технічному персоналу 

виділялися кошти із місцевого бюджету Бережанською міською радою. 
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Підвищилася заробітна плата вчителя.  Освітні проблеми стали ближчими 

для органів місцевого самоврядування. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  працював і 

продовжує надалі працювати над реалізацією нової концепції освіти.  

Отже, одним із пріоритетних напрямків освітньої діяльності є забезпечення 

доступної якісної освіти.  

На сьогоднішній день в місті Бережани функціонують: 

7 закладів загальної середньої освіти (ЗЗНЗ), в яких навчаються 1933 

дитини:  

 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (дир. Ганич О.М.) - 767 учнів, 

 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (дир. Головацька Г.Л.) - 389 учнів, 

 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3 (дир. Гринкевич В.М.) - 454 учні, 

 Бережанська школа – гімназія ім. Б. Лепкого (дир. Будар М.М) - 194 

учні, 

 Бережанська спеціалізована ЗОШ І ст. з поглибленим вивченням 

іноземної мови (дир. Вовк О.О.) - 84 учні, 

 Лісниківська ЗОШ І ст. (дир. Оберська Г.М.) - 24 учні, 

 Раївська ЗОШ І ст. (дир. Шопа Г.П.) – 21 учень, 

4 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), в яких виховуються 685 дітей: 

 «Ромашка» (дир. Череп Г.П.) - 135 вихованців 

 «Золотий ключик» (дир. Винник М.К.) - 300 вихованців , 

 «Сонечко» (дир. Лех Г.М.) – 233 вихованців, 

 «Росинка» (дир. Клецор Н.І.) – 17 вихованців; 

2       позашкільних навчальних заклади (ПНЗ), в яких займаються 988 

дітей: 

 центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) (дир. Бич М.П.)  – 780 

учнів, 

 дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) (дир. Дуда В.П.) - 208 

учнів,  

та міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК) (дир. Легкий 

О.Я) - 80 учнів. 

До 1-х класів загальноосвітніх шкіл у 2017/18 навчальному році зараховано 

200 учнів, до 10-х класів – 79, випускників – 98 учнів. 

Кількість працюючих станом на 01.01.2018 року в закладах освіти 

Бережанської міської ради становила 533 чол., Штатна чисельність працівників 

становить 506 ставок, у тому числі педагогічних – 344 ставок. 

Для функціонування закладів відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради виділено по загальному фонду 49 016,8 тис. грн., у тому числі 

41 023,5 тис. грн. заробітна плата (21 922,6 тис. грн. кошти освітньої субвенції 

педагогічним працівникам), 4 100,8 тис. грн. оплата енергоносіїв.  

За період 2017 року підвищення кваліфікації працівників освіти  пройшли 

згідно поданих заяв 59 педагогічних працівників.  

Слід відмітити, що жоден педагогічний працівник, який мав потребу у 

курсовій перепідготовці не залишився поза увагою Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради. 

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

Так у 2017 році покращено матеріально-технічну базу закладів освіти: 



 
22 

 закуплено шкільні меблі (парти, шафи, комп’ютерні столи, стільці) на 

суму 92 275,84 грн., 

 замінено 238 вікон і 27 дверей на енергозберігаючі на суму 1 050 

836,36 грн., 

 за рахунок коштів державного бюджету (927 000 грн.) і міського 

бюджету (91393,55 грн.) замінено 113 вікон і 32 дверей на енергозберігаючі в 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на суму 1 018 393,55 грн., 

 проведено поточний ремонт (фарбування) фасаду Бережанської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1 на суму 193 974,42 грн., 

 придбано і замінено 1030 енергозберігаючих лампочок на суму 25 

137,60 грн., 

 закуплено 49 стендів для Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого 

на суму 26 120 грн., 

 закуплено акустичну систему для Бережанської школи-гімназії ім. Б. 

Лепкого на суму 1 578 грн., 

 закуплено туфлі жіночі, чоботи чоловічі, свити українські для 

Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого на суму 30 000 грн., 

 закуплено сценічні костюми для ЦДЮТ на суму 8 585 грн., 

 закуплено туристичне спорядження та інвентар для ЦДЮТ на суму 15 

989,40 грн., 

 закуплено спортивний інвентар для ДЮСШ на суму 19 444 грн., 

 закуплено мікрофони для ЦДЮТ на суму 12 000 грн., 

 придбано котел та насос для ДЮСШ на суму 15 910 грн., 

 розпочато капітальний ремонт фасаду Бережанської школи-гімназії ім. 

Б. Лепкого (завершено ремонт однієї стіни на суму 353 529 грн.), 

 придбано 5 комп’ютерів для Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на суму 

61 500 грн., 1 ноутбук для Бережанської спеціалізованої ЗОШ І ст. з 

поглибленим вивченням іноземної мови на суму 7 657 грн., 

 закуплено проектор, екран та колонки для ДНЗ "Ромашка" на суму 

22 309 грн., 

 придбано пральну машинку для ДНЗ «Ромашка» на суму 10 376 грн., 

 закуплено миючих засобів для дошкільних навчальних закладів на 

суму 7 346 грн., 

 закуплено медикаментів для дошкільних навчальних закладів на суму 

6 000 грн., 

 придбано 139,03 м. куб дров для навчальних закладів на 

опалювальний сезон на суму 75 000 грн. 

Поряд з цим відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

було здійснено оплату: 

 встановлення сигналізації у навчальних закладах та ЦДЮТ на суму 

176 996,48 грн., 

 послуг з охорони приміщень на суму 110 912 грн., 

 послуг оренди другого корпусу Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на 

суму 134 028,26 грн. 

Заклади міста забезпечені навчальними підручниками. Загальна вартість 

підручників становить 133576 грн. Замовлено класних журналів на 2017-2018 



 
23 

навчальний рік на суму 6376 грн 80 коп. Отримано художньої літератури для 

закладів загальної середньої освіти на суму 8026 грн. 35 коп., та у якості 

благодійної допомоги, у рамках проекту «Християнський набір літератури кожній 

шкільній бібліотеці Тернопільської області» отримано від Всеукраїнського 

благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія» літератури на суму 

20386 грн. 24 коп. 

Передплачено фахових видань для навчальних закладів на 2018 рік на суму 

9771 грн 08 коп., також здійснено передплату фахових видань на період з липня 

по грудень на суму 4531 грн 87 коп. Загальна сума становить 14302 грн 95 коп. 

Надано допомогу  підручниками учням перших класів Дніпропетровської 

області. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечив 

організацію відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах  

відповідно до рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 26 

червня 2017 року № 313 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2017 році», міської цільової соціальної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бережанської міської 

ради від 25 лютого 2016 року №116. 

Протягом 2017 року оздоровленням і відпочинком охоплено 1076 дітей 

шкільного віку, що становить 51,5% від загальної кількості (2089 чол.), з них 372 

охоплені оздоровленням та 704 – відпочинком. У тому числі 11 дітей із категорії  

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 22 дітей-інвалідів, 287 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 208 дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку,  463 талановитих та обдарованих дітей, 85 дітей учасників 

антитерористичної операції. 

У літній період при міських закладах освіти були організовані мовні 

табори (5 шкільних таборів), заняття в яких проводили вчителі англійської мови 

та волонтери, при будинку творчості школярів і молоді – тематична зміна 

художньо-естетичного і туристсько-краєзнавчого напряму «Веселий вулик» 

(всього 439 дітей). 

За рахунок коштів міського бюджету (100,0 тис. грн.) було оздоровлено 

відпочинком 38 дитини:  

 18 в позаміському дитячому оздоровчому закладі «Лісовий дзвіночок» 

с. Скоморохи Бучацького району,  

 20 в оздоровчому комплексі «Збруч» смт. Скала-Подільська 

Борщівського району.  

 З метою створення здорових та безпечних умов навчання та праці під 

час навчально-виховного процесу у 2017 році за кошти міського бюджету: 

- проведено перезарядку та технічний огляд вогнегасників (69 штук на 

суму 12 868 грн.); 

- придбано 63 вогнегасники ВП-5 для закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти (на суму 23 940 грн.); 

- доукомплектовано пожежні щити у закладах загальної середньої освіти 

(Бережанська ЗОШ I-III ст. №1, Бережанська ЗОШ I-III ст. №2, Бережанська 

ЗОШ I-III ст. №3, Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого, ЦДЮТ) на суму 4 

410 грн.; 
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- розробленні та затвердженні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки закладів освіти у весняно-літній та осінньо-зимовий період; 

- призначено відповідальних осіб за протипожежний стан, охорону праці, 

цивільний захист, газове та теплове господарство, електрогосподарство в закладах 

освіти; 

- проведено навчання: 

 з питань цивільного захисту для 16 осіб (керівники і їх заступники, 

педагогічні працівники, методисти) - на суму 6 461 грн., 

 відповідальних за газове господарство -3 особи на суму 1500 грн., 

 операторів котельні ДНЗ «Ромашка» - 3 особи на суму 1050 грн., 

 відповідальних за теплове господарство – 3 особи на суму 1500 грн., 

 з питань пожежного мінімуму операторів котельні - 6 осіб,  

 відповідальних за теплове господарство у навчальних закладах – 12 осіб; 

- проведено заміри опору заземлення у закладах освіти на суму 4 492 грн.; 

- проведено атестацію робочих місць за умовами праці у чотирьох закладах 

дошкільної освіти на суму 8000 грн. 

- проводяться інструктажі з пожежної та техногенної безпеки з 

працівниками. 

- на базі Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ДНЗ «Сонечко» проведено 

показовий День цивільного захисту та безпеки дитини для керівників 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів із залученням 

аварійно - рятувальної техніки Бережанського РВ УДСНС, з відпрацюванням 

поведінки в умовах виникнення надзвичайної ситуації. 

- з 27.04.2017 по 05.05.2017 року проведено у закладах загальної середньої 

освіти День цивільного захисту, з 15.05.2017 року по 19.05.2017 року проведено 

Тиждень безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах; 

- в лютому проведено міський конкурс малюнка «Охорона праці очима 

дітей», в квітні проведено міський етап конкурсу «Безпека в житті – життя в 

безпеці-2017». Кращі роботи  відправлено до участі в обласному етапі. 

- протягом Тижня охорони праці учні Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1, 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Бережанської школи –гімназії ім. Б. Лепкого 

разом з наставниками відвідали Бережанське лісомисливське господарство; 

- протягом жовтня-грудня проведено Бережанським районним відділом 

Управління ДСНС України у Тернопільській області перевірки стану техногенної 

та пожежної безпеки у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. 

Приписи перевірки доведено до відома керівників закладів освіти, з метою 

усунення виявлених порушень 

З метою виконання програми з питань забезпечення перевезення учнів 

на час навчання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» протягом року підвозилися 40 учнів, на що виділено 

Бережанською міською радою кошти в сумі 14 тис.750 грн. 

У 2017 році були виділені кошти з обласного бюджету у сумі 1 млн.166 

тис. грн, з місцевого бюджету у сумі 534 тис .грн. на придбання одного шкільного 

автобуса. 

Відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам освітньої 

галузі міста.  
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Методичний кабінет відділу освіти, молоді і спорту  спрямовує свою 

діяльність на підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними 

кадрами, вдосконалення її змісту, створення умов для зростання професійної 

майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику 

роботи досягнень науки, інноваційних технологій, зокрема STEM – освіти, 

національно-патріотичне виховання учнів на засадах історичних цінностей, 

традицій і звичаїв народу в умовах європейської інтеграції.  

Отож, методичним кабінетом відділу освіти, молоді і спорту вивчено стан 

ведення ділової документації, особових справ та  організацію методичної роботи у 

навчальних закладах м Бережани; вивчається досвід та педагогічна діяльність 

учителів, які атестуються.  

Здійснено: організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з 17 навчальних предметів, оформлення звітів та заявок для участі 

переможців ІІ етапу у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, взято участь у роботі оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з базових навчальних предметів, подано інформування в 

управління освіти і науки облдержадміністрації щодо виконання обласної 

програми розвитку й функціонування української мови на 2013-2017 роки; 

інформування про проведені заходи на сайті та сторінці Facebook відділу 

освіти, молоді і спорту.  

Організація та проведення різних форм методичної роботи: 

засідання методоб`єднань: 

2 методоб`єднання учителів трудового навчання,  

2 методоб`єднання учителів історії та правознавства,  

2 методоб`єднання учителів хімії та біології,  

2 методоб`єднання учителів фізики і астрономії,  

2 методобʼєднання учителів української мови і літератури та зарубіжної 

літератури,  

2 методоб’єднання учителів початкових класів 

1 методоб’єднання педагогічних працівників ДНЗ 

секційне методоб’єднання практичних психологів міста 

семінари: 

учителів географії та економіки,  

учителів інформатики 

семінари – практикуми:  

шкільних бібліотекарів,  

учителів  правознавства та історії.  

учителів біології та хімії,  

учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури; 

учителів іноземних мов, 

спільний семінар-практикум учителів трудового навчання, технологій, 

природничо-математичного циклу, керівників гуртків технічного напрямку 

3 семінари-практикуми учителів початкових класів 

інтегрований семінар-практикум для практичних психологів та 

соціальних педагогів 

- для вихователів середніх та старших груп ДНЗ  

- для музичних керівників та інструкторів з фізичного виховання ДНЗ 

- семінар-практикум для вихователів І молодших – ІІ молодших груп ДНЗ 
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по 2 семінари –практикуми: 

із  заступниками  директорів з виховної роботи; 

із педагогами-організаторами та класними керівниками; 

із керівниками гуртків художньо-естетичного циклу; 

із вчителями художньо-естетичного циклу; 

із вчителями «Основ християнської етики» 

із керівниками гуртків ЦДЮТ; 

із методистами  ЦДЮТ; 

36 оперативно-методичних нарад з проблем виховного процесу у школах 

міста з керівним складом закладів; 

інструктивно-методична нарада з питань організації  експертизи 

психологічного інструментарію; 

інструктивно-методична нарада для педагогів інклюзивних класів та 

батьків дітей з особливими освітніми потребами. 

майстер-класи для голів методичного об’єднання вчителів початкових 

класів 

2 засідання школи молодого вчителя початкових класів,  

2 засідання школи молодого спеціаліста психологічної служби   

всеобуч вихователів групи продовженого дня  

2 засідання Творчої групи вчителів української мови і літератури 

тренінг з учителями-словесниками; 

навчання-тренінг шкільних бібліотекарів 

фестиваль STEM-проектів 

святковий флешмоб за участю вихованців та педагогів ДНЗ з нагоди 

відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля.  

Міське методичне об’єднання педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти міста Бережани налічує  67  педагогів.  

Плануванню роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів передує 

діагностична робота з виявлення педагогічних труднощів, яка була проведена 

наприкінці навчального року.  

25 серпня на базі Бережанської школи-інтернат було проведене настановче 

засідання методичного об’єднання педагогічних працівників ДНЗ «Організація 

навчально-виховної роботи дошкільних навчальних закладів міста Бережани». 

Проблемою педагогічних колективів визначено наступну: 

«Формування  патріотизму як інтегрованої якості особистості дошкільника». 

Згідно річного плану роботи проведено: 

 святковий флешмоб за участю вихованців та педагогів ДНЗ, з нагоди 

відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля (27.09.2017, центральна площа міста); 

 семінар-практикум для вихователів середніх та старших груп ДНЗ на 

тему «Рід, родина, Україна. Патріотичне виховання за творами В. 

Сухомлинського» (ДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»); 

 семінар-практикум для музичних керівників та інструкторів з 

фізичного виховання на тему «Інтеграція завдань національно-патріотичного 

виховання у різні види рухової та музичної діяльності дошкільників», ДНЗ (ясла-

садок) «Золотий ключик»); 
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 семінар-практикум для вихователів І молодших – ІІ молодших груп на 

тему «Роль казки у формуванні базових якостей особистості» (ДНЗ (ясла-садок) 

«Золотий ключик»). 

- проведено батьківську конференцію «Дитинство – життя в радість» з 

метою підвищення педагогічної компетентності батьків. У закладі «Золотий 

ключик» впроваджуються інноваційні проекти: «Освіта для сталого розвитку», 

«Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації».  

- відбулися Андріївські вечорниці за участю дітей старших вікових 

груп. Заклад активно працює над проблемою національно-патріотичного 

виховання, в результаті чого проводять інтегровані заняття патріотичного 

спрямування з народознавства та розвитку мовленнєвої компетентності. 

В усіх закладах дошкільної освіти міста Бережани проведено заходи, 

присвячені пам’яті жертв голодомору. 

У закладі дошкільної освіти «Ромашка» активно впроваджується 

всеукраїнський експеримент «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної 

моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику», 

відповідно до якого 1 грудня 2017 р .відбувся медіапрактикум для педагогів ЗДО 

та вчителів початкових класів з метою здійснення наступності з даної 

проблематики між двома ланками освіти. 

Педагоги дошкільного навчального закладу ясла-садка "Ромашка" 

Галайдіда Г.С. та Олійник О.Є. взяли участь у Х міжнародній науково-практичній 

конференції "Обдаровані діти-інтелектуальний потенціал держави" у м. 

Чорноморськ. 

Вихованці дошкільного навчального закладу ясла-садка " Ромашка" 

прийняли участь у флешмобі присвяченому Дню прапора України .Запальним " 

Гуцульським танцем" вихованці ДНЗ " Ромашка" порадували бережанців та 

гостей міста під час свята Дня Незалежності України, відбулося свято " Посвята в 

козачата" з 24.10 – 26.10.2017 року в ДНЗ " Ромашка" тривали святкові ранки 

«Барви золотої осені», на яких діти прославляли щедру та багату осінь своїми 

віршами, піснями, танцями, інсценівками.26.10.2017року в ДНЗ «Ромашка» 

розпочав свою роботу семінар-практикум для педагогів на тему: 

«Естетико-екологічне виховання дітей дошкільного віку засобами 

художньо-продуктивної діяльності» (образотворча діяльність, літературна 

діяльність, музична діяльність, театралізована діяльність). 

Під час семінару-практикуму педагоги провели відкриті заняття.  

Проведено батьківські збори на тему: «Виховання культури поведінки у 

сім’ї». Педагоги підготувала цікаві ігри та вправи для батьків та дітей. На збори 

батьки підготували презентації на тему «Я маленький (ка) українець(ка)» та 

виготовили книжечки «Як я провожу свій вихідний день» ( дитячі малюнки). 

Збори відбулися в теплій атмосфері та з позитивними емоціями дітей, музичний 

керівник Зембович Л. Л. повела дітей старшої групи у світ чарівних звуків під час 

заняття «Музикотерапія просто неба». З 27.11.по 01.12.2017р. пройшов Тиждень 

безпеки життєдіяльності» «Безпека на дорозі» по всіх вікових групах, відбувся 

«День здоров’я та фізкультури», квест «Екологічний експрес» провела вихователь 

старшої групи для педагогів дошкільних навчальних закладів та вчителів 

початкових класів, квест «Екологічний експрес» провела вихователь старшої 

групи для педагогів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових 
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класів, а також діти, батьки та педагоги ярмаркували на «Осінньому ярмарку» та 

багато ін. 

ЗДО «Росинка» активно влючився в роботу та презентував заняття 

«Україна – європейська країна»,  день відкритих дверей «Країна добрих справ».  

У Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 організована інклюзивна форма 

навчання у 4х класах, у яких здобувають освітні послуги 7 учнів з особливими 

освітніми потребами. 

Відповідно до змін, внесених до Постанови Кабінету Міністрів України 

№863 від 15.11.2017 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» та в результаті участі у роботі ІІІ 

Міжнародного конгресу із спеціальної педагогіки та психології «Інклюзія в новій 

українській школі: виклики сьогодення», на базі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2, спільно з адміністрацією закладу було проведено 3 інструктивно-методичних 

наради для педагогів інклюзивних класів та батьків дітей з особливими освітніми 

потребами. 

7акцій: 

«Увага! Діти – на дорозі!» 

«Ми роду козацького діти» 

«Пам`ятаймо про захисників АТО», «Говоримо українською. Радіодиктант 

національної єдності» 

«Хата без тата»     

«Не залишимо учасника АТО без підтримки»; 

«Миколай  про тебе не забуде» 

 Укладення матеріалів: 

«На допомогу вчителям-предметникам в 2017-2018 н. р.; 

«Нормативно-правові документи (шкільна документація)»; 

«Атестація педагогічних працівників»;  

ППД «Скарбниця педагогічної майстерності». 

Конкурси та ігри: 

- «Колосок – 2017. Осінній». Надано методичні консультації вчителям-

координаторам міського та районного відділів освіти щодо проведення 

інтерактивного природничого  конкурсу «Колосок -2017. Осінній». 

- участь у VІІІ Міжнародній природознавчій грі «Геліантус». Надано 

методичні консультації вчителям-координаторам загальноосвітніх навчальних 

закладів міста щодо організації і проведення природничої гри. 

- організація та проведення міського етапу XVIIІ Міжнародного конкурсу 

знавців української мови ім. П. Яцика. 

- організація та проведення міського етапу VIII Міжнародний мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

- 2 наради координаторів ігор «Соняшник» і «Sunflower» 

- 1 нараду з координаторами ігор «Пазл» і «Орлятко» 

- консультації з учасниками конкурсу «Учитель року – 2018» щодо 

переліку матеріалів та підготовки їх до участі в І та ІІ турах всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2018» 

  4 конкурси: 

- «Підтримай вогонь Лисоні»; 
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- «Свята Покрова» 

- Славна Лепківкіана 

- Ну-мо, хлопці! 

6 тематичних тижнів, 

10 Уроків Звитяги, 

22 масових заходи 

Конкурс на кращу розробку виховного заходу «Що таке права людини? 

Чому вони важливі?» серед вчителів міста 

Міський конкурс пошукових і науково-дослідницьких робіт щодо 

вивчення діяльності ОУН і УПА в роки Другої світової війни та післявоєнні роки 

на території Бережанщини. 

Проведення Всеукраїнського уроку «Права людини», конференції, брей-

ринг, тематичні виставки, конкурс стінгазет, бесіди, виховні години та заходи, 

вікторини.  

Інформування про проведення 6 конкурсів («50 слів», «Про відзначення 

70-річчя від дня народження Валерія Марченка», «Я – європеєць», ХІ 

Міжнародного конкурсу з українознавства, «Крути – це героїзм без віку», 

«ПероДактиль»). 

Підготовка  та проведення міського етапу та забезпечення участі учнів у 

обласному етапі еколого-краєзнавчого конкурсу «Твій рідний край».  

Спільно з бібліотекарями шкіл міста проведено Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек. 

У рамках проведення тижня фінансової грамотності та Всесвітнього дня 

заощаджень у загальноосвітніх навчальних закладах міста   проведено бесіди-

діалоги, інтерв’ю, анкетування на відповідну тематику, практикуми із 

фінансовими консультантами, екскурсії, зустрічі з фахівцями фінансових установ. 

До Тижня іноземних мов вчителі шкіл міста проведено брей-ринги, 

тематичні виставки, бесіди, турніри знавців іноземних мов, ляльковий театр. 

Приймали у   місті Бережани: 

- регіональний семінар вчителів художньо-естетичного циклу з м. 

Ланівці; 

- тюторів програми Хартія вільної людини з м. Тернопіль. 

Організація зустрічі учнів шкіл м. Бережани з викладачами ТНЕУ та 

ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

 

Участь в роботі семінарів-практикумів, нарад, тренінгів у 

Тернопільському ОКІППО: 
 обласному  виїзному семінарі-практикумі з вчителями початкових 

класів 

 участь заступників директорів з виховної роботи, класних керівників в            

4 обласних конкурсах, 5  обласних семінарах-конкурсах, 3 тренгінгах. 

 тренінгу-практикумі вчителів географії; 

 нараді методистів бібліотечних фондів  

 круглому столі вчителів географії та методистів за участю викладачів 

МАН 

 Фестивалі фізичного експерименту, що відбувся у Тернопільському 

національному технічному університеті імені Івана Пулюя. 
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 обласному семінарі методистів ОТГ, РМК (ТКМЦ) з фізики  

 науково-практичному семінарі учителів української мови і літератури; 

 нараді координаторів ІІ Міжнародної гри зі зарубіжної літератури 

«Sunflower»; 

 тренінгу «Елементи STREAM-освіти на уроках літератури». 

 семінарі з профорієнтаційної роботи  для практичних психологів та 

соціальних педагогів  

 навчанні у тренера-арттерапевта Людмили Підлипної для практичних 

психологів та соціальних педагогів 

 семінарі–практикумі методистів з географії,  

 участь в обласних семінарах з математики (1) та інформатики (2) 

 тренінгах від Гете інституту в Тернополі (учитель німецької мови) 

 обласному науково-практичному семінарі для методистів, які 

відповідають за викладання іноземних мов. 

Робота відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради у галузі 

молоді і спорту проводиться відповідно до завдань затверджених міських 

програм, а саме: програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки 

(рішення сесії Бережанської міської ради від 21.01.2016 р. №75), програми 

«Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки (рішення сесії Бережанської міської ради 

від 24.03.2016 р. №165). 

Дитячий спорт 

Протягом 2017 року проведено міські змагання серед школярів навчальних 

закладів міста з настільного тенісу (юнаки і дівчата), баскетболу 3х3 (юнаки і 

дівчата), футболу «Шкіряний м’яч» по 4 вікових групах, легкої атлетики (юнаки і 

дівчата), легкоатлетичного кросу (юнаки і дівчата), волейболу (юнаки), футзалу 

(юнаки і дівчата), спортивно-масовий захід серед дітей та юнацтва «Олімпійське 

лелеченя», Спартакіаду серед допризовної молоді, спортивно-розважальне свято 

«Нумо, хлопці» з нагоди Дня Збройних Сил України, з футболу серед дитячих 

вуличних команд з нагоди Дня незалежності України. 

За програмою ХХІ і ХХІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини збірні 

команди школярів міста взяли участь в змаганнях з настільного тенісу (юнаки і 

дівчата), баскетболу 3х3 (юнаки і дівчата), футболу «Шкіряний м’яч» по 4 вікових 

групах, легкої атлетики (ІІ місце), легкоатлетичного кросу (І місце), футзалу 

(юнаки) (ІІІ місце), футзалу (дівчата) (ІІІ місце), спортивно-масовому заході 

серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя». 

В Бережанській ДЮСШ займається 208 дітей, з якими працюють 14 

тренерів-викладачів (5 - основних, 8 - сумісники), функціонують такі відділення 

як: волейбол, легка атлетика, настільний теніс, футбол та бокс. 

Збільшене фінансування школи та підтримка спонсора (Бойків Юрія) дало 

можливість участі учнів у першій лізі Дитячо-юнацької футбольної ліги України 

(U-19). Вдало продовжують виступати на змаганнях різних рівнів і колишні 

вихованці школи: Наталя Легонькова, яка знову виграла марафон в м. Дублін 

(Ірландія) і стала в жовтні 2017р. кращою легкоатлеткою України; Богдан 

Семенець, який успішно виступає за команду ІІ ліги «Агробізнес» м. Волочиськ; 

Марія Мединська – бронзовий призер чемпіонату України з регбі.  

Учні школи Ткач Зоряна та Когут Тетяна є кандидатами в дівочу збірну 

України (U-19). 
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У 2017 році школа взяла участь в більш як 45 змаганнях, у 17 з яких стала 

переможцем або призером. Хотілося б  відмітити деякі з них, а саме: 

Відділення волейболу: 

1.Чемпіонат області з волейболу серед юнаків 2001 р.н. і молодших, 24-

25.03.2017 року - IІІ місце. 

2.Чемпіонат обласної ДЮВЛ серед юнаків 2000 р.н., протягом 2017 року - 

ІІI місце. 

3.Чемпіонат області серед юнаків 2002 р.н. і молодших, 24-25.11.2017 року 

- ІІ місце. 

Вихованці школи Ухман Віталій, Рапіцький Остап і Дуда Андрій успішно 

виступають у Всеукраїнській ДЮВЛ, де стали призерами України. 

Кращі учні відділення: Дуда Андрій, Ухман Віталій, Рапіцький Остап, 

Лазука Назарій 

Відділення легкої атлетики: 

1. Чемпіонат області з л/кросу серед команд ДЮСШ, 07.10.2017 р. – ІІ 

місце. 

2. Чемпіонат України серед юнаків 2002 р.н. і молодших з легкої атлетики, 

13-17.06.2017 р., м. Харків – ІV місце. 

Кращі учні відділення: Ткач Зоряна, Когут Тетяна, Оборотова Жанна, 

Гунька Мар’ян, Глущак Ольга, Гриневич Віктор. 

Відділення настільного тенісу:  

1. Міжнародний турнір, присвяченому пам’яті Р. С. Дзіка, 13.03.2017 року 

- І місце. 

2. Чемпіонат області серед команд ДЮСШ, 07-08.04.2017 року - ІІ місце. 

3. VІІІ відкритий рейтинговий турнір, присвяченого пам’яті тренера-

викладача Ю.С. Козія, 03-05.11.2017 р. Речицька Юлія – ІІІ місце. 

Кращі учні відділення: Речицька Юлія, Баковський Олександр, Мороз 

Тетяна, Шведа Василь, Драган Ілона, Проскуренко Михайло, Кулеба Христина. 

Відділення футболу: 

1. Чемпіонат області з футзалу серед юнаків 2000-2001 р.н., 04.02.2017 р. – 

ІІI місце. 

2. Обласна ДЮФЛ серед юнаків 2001 р.н., протягом 2017 року – ІІ місце. 

3. Обласний турнір з футзалу серед дівчат 1999 р.н., 08.03.2017 р. – ІІІ 

місце. 

4. Чемпіонат області з футзалу серед дівчат 1999-2001 р.н., 14.03.2017 р. – 

IIІ місце. 

5. Чемпіонат області з футзалу серед дівчат 2002 р.н., 05.04.2017 р. – І 

місце. 

Кращі учні відділення: Легета Назарій, Кушлик Віталій, Малий Олег, 

Олійник Павло, Когут Назар, Сипень Сергій, Паньків Сергій, Когут Тетяна, Ткач 

Зоряна 

Відділення боксу: 

Учні даного відділення виступали на першості області, міжобласних 

турнірах у всіх вагових групах. 

Кращі учні відділення: Орел Максим, Туцький Олександр, Хміль 

Владислав. 

Дорослий спорт: 
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Протягом 2017 року забезпечено участь збірних команд міста в 

Спартакіаді органів місцевого самоврядування Тернопільської області, в XLVІI 

Кубку з видів спортивного туризму (пішохідний, велосипедний, водний) серед 

працівників освіти і науки Тернопільщини, у відкритому обласному турнірі з 

волейболу серед ветеранів, надано фінансову допомогу команді ФК «Лісники» 

для участі в чемпіонаті району з футболу і чемпіонаті району з футзалу.  

У 2017 році Відділ освіти, молоді і спорту провів І-ий Бережанський 

кінофестиваль короткометражних фільмів та мультиплікації «БережArt-2017», 

урочисте вшанування переможців і призерів міських, обласних, Всеукраїнських і 

Міжнародних предметних олімпіад, конкурсів і спортивних змагань, міський етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 

військово-патріотичний табір «Легіонер» ім. Романа Шухевича, День молоді 

України, міський конкурс дитячого малюнка «Не залиши свого захисника 

наодинці в новорічно-різдвяні свята». 

Поряд з тим, школярі міста взяли участь в регіональному турнірі 16-го 

Кубка Тернопільської області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ», в 

обласній тереновій грі для дітей та молоді «Легенди УПА», обласному етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у 

півфіналі освітнього проекту «Відкривай Україну».  

Пріоритетним завданням для відділу освіти, молоді і спорту залишається 

вдосконалення і покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази 

закладів освіти відповідно до вимог сучасності, а це і оснащення кабінетів у яких 

навчатимуться учні 1 класів оргтехнікою, килимками для релаксації, придбання 

комп’ютерних класів, мультимедійних дошок, плазмових телевізорів; літератури, 

створення та оснащення інклюзивно – ресурсного центру та завершення 

зовнішніх та внутрішніх ремонтних робіт закладів освіти. 

 

КУЛЬТУРА  

Відділ культури, туризму та релігій 

Мережа закладів культури Бережанської міської ради налічує  7 установ, а 

саме: 3 клубних заклади (міський будинок культури «Просвіта», народні доми сіл 

Рай, Лісники), 2 школи естетичного виховання: Бережанська державна школа 

мистецтв, Бережанська державна художня школа, 1 музей (Бережанський міський 

музей книги), Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека імені Богдана 

Лепкого» (до її складу увійшли бібліотеки- філіали сіл Лісники та Рай). При 

міському будинку культури «Просвіта» діють 4 художні аматорські колективи, які 

носять звання «народний» і один - із званням «зразковий». 

Кількість працюючих станом на 01.01.2017р. в закладах культури міської 

ради, що фінансуються з місцевого бюджету, становила 78 чоловік. Штатна 

чисельність працівників станом на 01.01.2017 року – 82,25 ставки, а станом на 

01.01.2018 року – 83,25 ставки. 

На утримання закладів, підпорядкованих відділу  культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради, на 2017 рік  затверджено  6084,800 тис. грн., в 

тому числі на заробітну плату 5362,600 тис. грн..  

Впродовж року додатково виділені кошти в сумі  649,800 тис. грн., з них - 

119,700 тис. грн. на проведення загальноміських заходів (в тому числі: 

мультикультурний молодіжний фестиваль «Ференц-Фест» - 14,5 тис. грн., 

відзначення 160-річчя від дня народження письменника, адвоката, громадсько-
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культурного діяча, Почесного громадянина міста Бережани Андрія Чайковського 

– 3,0 тис. грн., проведення фестивалю  «Мистецька Бережанщина» - 2017» - 12,0 

тис. грн., заходи до Дня незалежності України та Дня міста Бережани – 68,2 тис. 

грн., відзначення в місті Бережани 75-ї річниці утворення Української 

Повстанської Армії – 18,0 тис. грн., проведення   новорічно-різдвяних свят – 4,0 

тис. грн.). 

Пріоритетні напрямки роботи  закладів культури міста у 2017 році: 
збереження існуючої мережі закладів культури Бережанської міської ради; 

створення умов для розвитку народної творчості, дитячої художньої 

самодіяльності, аматорських колективів, які носять звання «народний» та 

«зразковий»; вдосконалення змісту і форм діяльності закладів культури;  

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; організація та 

проведення заходів: відзначення Року Української Повстанської Армії,  

Шевченківських днів, Дня Конституції України, 26-ї річниці з дня проголошення 

незалежності України, Дня Міста Бережани , ХІІ-го фестивалю «Дзвони Лисоні»; 

реалізація заходів в рамках проектів «Моє життя тобі, Україно», «Озвучена 

книга», «На цій землі нас не здолати»;  сприяння та підтримка фестивалю  

«Мистецька Бережанщина» - 2017. 

Відповідно до плану роботи відділу культури, туризму та релігій міської 

ради на 2017 рік організовані та проведені основні культурно-мистецькі заходи: 

- 22 січня – свято Зими (новорічно-різдвяна програма, конкурси, 

забави); 

- 26 січня – вечір-реквієм «В понурій пам’яті віків світитись будуть 

завжди Крути»; 

- 16 лютого – година духовності «Несу свій хрест, що велича святе 

імення Україна» до 125-річчя з дня народження Йосифа Сліпого; 

- 21 лютого – вечір-пам’ять «Небесна Сотня клином журавлиним… над 

милою Вкраїною кружля… » до Дня Героїв Небесної Сотні; 

- 09 березня - відзначення  203-ї річниці від дня народження Т. Г. 

Шевченка; 

- 12 березня - святковий концерт з нагоди 203-ої річниці від дня 

народження Кобзаря  «Уклін тобі, Тарасе» у народному домі с. Рай; 

- 18 березня – вечір пам’яті Заслуженого працівника культури України 

Михайла Драбика «І весни з вами буду зустрічати»; 

- 21 березня – до Всесвітнього Дня поезії – «Березневі передзвони» 

- 23 березня - ювілейний концерт вокального жіночого тріо              

«Лелія»; 

- 23 березня - у рамках відзначення Всеукраїнського тижня дитячої та 

юнацької книги відбулась історико-краєзнавча конференція «Роль о. Лева 

Джулинського в громадсько-культурному житті Бережанщини», присвячена 170-

річчю від дня народження священика, видавця, учня Бережанської гімназії Лева 

Джулинського; 

- 26 квітня - мітинг-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії «Зона лиха 

в серцях і пам’яті народній»; 

- 27 квітня – творчий звіт учнів та викладачів Бережанської державної 

школи мистецтв «Де музика бере початок»; 
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- 6 травня - 2-й молодіжний фестиваль «Ференц-Фест» та Свято Замку, 

з яких розпочалося відкриття літнього туристичного сезону Тернопільської 

області; 

- 08 травня - заходи з нагоди відзначення  Дня пам’яті та примирення і 

72-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

- 4 травня - IX Всеукраїнські Чайковські читання, присвячені         160-

річчю з дня народження письменника, юриста А. Чайковського та            130-

річчю з дня народження вченого математика М. Чайковського; 

- 10 травня – концерт до Дня Матері у народному домі с. Рай; 

- 11 травня – заходи з нагоди  відзначення Дня Європи; 

- 15 травня - творчий звіт гурту «Береж-Band»; 

- 18 травня – творчий звіт хору учнів молодших класів Бережанської 

державної школи мистецтв до Всесвітнього дня вишиванки; 

- 22 травня – відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

- 25 червня - V Регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг»; 

- 25 червня - святкування Дня молоді; 

- 31 травня свято випускників у Бережанській державній школі 

мистецтв; 

- 01 червня – свято випускників Бережанської державної художньої 

школи; 

- 11 червня  - фестиваль «Мистецька Бережанщина»-2017; 

- 27 червня – святковий концерт приурочений Дню Конституції 

України «Живи, моя державо!»; 

- 02 липня – віче-реквієм з нагоди 76-ї річниці трагічних подій в 

Бережанській тюрмі (спільно з Бережанським агротехнічним коледжем та 

інститутом); 

- 23 серпня - урочистості з нагоди відзначення Дня Державного 

Прапора України; 

- 24 серпня - заходи з нагоди Дня Незалежності України (урочистості та 

святковий концерт, конкурси, майстер-класи); 

- 27 серпня - відзначення Дня міста Бережани (урочистості та святковий 

концерт); 

- 3 вересня -  ХІІ фестиваль «Дзвони Лисоні»; 

- 09-15 жовтня - заходи з  відзначення 75-ї річниці утворення 

Української    Повстанської Армії (історико-пізнавальна конференція «Історія 

Нескорених»,  презентація бібліографічного покажчика «УПА: сторінки історії», 

піша хода до місця загибелі зв’язкової УПА Марії Легети у с. Рай, вшанування 

пам’яті «борців за волю України»,  творчий звіт Бережанського району та м. 

Бережани); 

- 1 листопада – панахида пам’яті військового коменданта 

Бережанського повіту, полковника УГА Осипа Ковшевича та українського 

громадсько-політичного діяча Тимотея Старуха; 

- 9 листопада – урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва; 

- 26 листопада – вечір-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів 

«Дзвони нашої гіркої пам’яті»; 

- 18 грудня - урочисте відкриття ялинки у місті. 
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Створена сторінка відділу культури, туризму та релігій міської ради у 

соціальній мережі Facebook, де анонсуються та популяризуються основні заходи 

відділу. Підпорядковані заклади культури ведуть особисті сайти установ, на яких 

висвітлюють свою діяльність. 

 

 

Бережанський міський музей книги 

У 2017 році наукові співробітники міського  музею книги займалися 

дослідницькою роботою по темах: «Епістолярна спадщина А. Чайковського», 

«Родина Барвінських в громадсько-культурному житті Бережанщини», «УПА на 

Бережанщині», «Бережанщина мистецька». 

Впродовж 2017  року міський музей книги відвідали 12223 відвідувачі: на 

виставках – 6499, на екскурсіях – 2201, на масових заходах – 3523. 

Науковими співробітниками музею проведено 66  масових заходів, 

відкрито для огляду 78  виставок (45 книжкових, 22   книжково-ілюстративні, 9 

мистецьких  та  2 фотовиставки), проведено 234 екскурсії (63 оглядових, 171 

тематична). 

У 2017 році фонди Бережанського міського музею книги поповнилися 312  

експонатами, серед  яких – 38  рідкісних  видань, відреставровано 40 експонатів. 

Серед основних масових заходів, проведених у 2017 році: 

- 13 січня - літературно-мистецький вечір із циклу «Різдвяні вечори в 

старій ратуші «Колядниця’2017»; 

- 6 березня - конкурс читців, присвячений 203 –й річниці від дня 

народження Т. Г. Шевченка « Наша дума, наша пісня не вмре, не загине»; 

- 21 березня - у рамках  щорічного циклу «Березневі передзвони» 

відбувся поетичний вернісаж «Римовані Бережани: зустріч трьох поколінь»; 

- 23 березня - у рамках відзначення Всеукраїнського тижня дитячої та 

юнацької книги відбулась історико-краєзнавча конференція «Роль о. Лева 

Джулинського в громадсько-культурному житті Бережанщини», присвячена 170-

річчю від дня народження священика, видавця, учня бережанської гімназії Лева 

Джулинського; 

- 11 квітня - презентація творчості поетеси, члена НСПУ Оксани 

Сенатович за участю письменників, синів Оксани Сенатович  Івана та Тараса 

Лучуків  (м. Львів); 

- 4 травня - відбулися  ІХ  Всеукраїнські Чайковські читання -2017, 

присвячені 160-річчю від дня народження письменника, адвоката, громадсько-

культурного діяча Андрія Чайковського та 130-літтю з дня народження його сина  

вченого-математика Миколи Чайковського; 

- 18 травня - презентація книги Романа Зіненко (Седой) «Иловайский 

дневник» (Харків, 2017); 

- 19 травня - «Європейська  ніч  в музеї ’2017»; 

- у рамках відзначення 33-ї річниці з часу створення музею книги 

відбувся V Регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг»; 

- 19 вересня – заходи з відзначення  140-річчю від дня народження 

художниці, педагога, Лауреата Державної премії імені Т. Г. Шевченка Олени 

Львівни Кульчицької (презентація бібліографічного покажчика «Олена 

Кульчицька: із Бережан у широкий світ» (з фондів музею книги),  тематична 

екскурсія «Олена Кульчицька – художник, графік, ілюстратор книг», відкриття 
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книжково-ілюстративної виставки «Олена Кульчицька: спадщина для України і 

світу», представлення художньої листівки з графікою О. Кульчицької  «По війні. 

Березовий хрест»); 

- 13 вересня - історико-пізнавальна конференція «Історія нескорених», 

присвячена 75-річчю Української Повстанської Армії для студентів 

Бережанського агротехнічного коледжу; 

- 13 жовтня - презентація бібліографічного покажчика «УПА: сторінки 

історії» (на основі фондів музею книги); 

- 28 листопада - науково-пізнавальна конференція «Розстріляне 

відродження – трагічний сюжет терору проти української інтелігенції»; 

- 22 грудня - вечір пам’яті, присвячений 10-річчю відходу у вічність д-

ра Романа Смика; 

- 26 грудня - провели  Вшанування Героя України, лідера НРУ 

В’ячеслава Чорновола  «Україна починається з тебе», присвячене 80-літтю від дня 

його народження.   

У 2017 році підготовлено та надруковано 5 видань: 

- спецвипуск газети « У храмі книг», присвяченої ювілеям Андрію та 

Миколі Чайковським;  

- бібліографічний покажчик «Родина Олександра  Барвінського в 

громадсько-культурному житті Тернопільщини», присвячена 170-річчю з дня 

народження педагога, видавця, громадсько-політичного діяча, професора 

бережанської гімназії Олександра Барвінського (серія «Визначні  діячі  

Бережанщини»); 

- бібліографічний покажчик «Олена Кульчицька», присвячений 140-

річчю з дня народження та 50-річчю пам’яті українського живописця і графіка, 

педагога, професора, Заслуженого діяча мистецтв Олени Кульчицької  (серія 

«Видатні діячі Бережанщини»); 

-  бібліографічний покажчик «УПА: сторінки історії», присвячений 75-

річчю Української Повстанської Армії; 

-  «Бережанський календар знаменних і пам’ятних дат на 2018 рік». 

Клубна діяльність 

Міський будинок культури «просвіта» міста Бережани 

При міському будинку культури «Просвіта» діє 5 художніх аматорських 

колективів, які у 2017 році підтвердили звання «народний» та «зразковий». Серед 

них:  народний аматорський жіночий камерний хор, народний аматорський 

вокальний жіночий ансамбль «Бережаночка», народний аматорський ансамбль 

народних інструментів, народний аматорський камерний жіночий хор «Глорія», 

зразковий дитячий хор «Сонечко», в яких загалом займається   132 учасники, із 

них  60  дітей.     

У  2017 році творчі колективи МБК «Просвіта» відзначені дипломами та  

грамотами за  професійну майстерність, а саме: 

1) Народний аматорський камерний жіночий хор «Глорія»: 

- дипломом за зайняте І місце у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

«Вишгородська Покрова» (14 жовтня, м. Вишгород Київська обл.); 

- дипломом лауреата І премії у ІІ-ому обласному фестивалі-конкурсі 

духовної музики «Тебе оспівуємо, тебе благословимо» (25 листопада, м. 

Тернопіль); 
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- грамотою за популяризацію духовної пісні та вагомий внесок у 

розвиток міста Бережани з нагоди відзначення Дня міста (27 серпня) 

- дипломом  та відзнакою  «Мистецька  Бережанщина»-2017, за  

примноження  культурних  надбань  України (11 червня). 

2) Народний аматорський жіночий камерний хор, народний аматорський 

вокальний жіночий ансамбль «Бережаночка», народний аматорський камерний 

жіночий хор «Глорія» відзначені грамотами та грошовими преміями за участь у 

ХІІ фестивалі «Дзвони Лисоні». 

При міському будинку культури «Просвіта» діють 3 гуртки художньої 

самодіяльності: дитячий вокальний ансамбль «Зернятко», театр художнього 

слова, дитячий хореографічний колектив «TANDEM», у яких займаються         30 

учасників. 

Протягом  року творчі колективи та гуртківці МБК «Просвіта» були 

активними учасниками основних культурно-мистецьких заходів у м.Бережани. 

Впродовж звітного періоду у глядацькому залі  МБК «Просвіта» проведено  

14 культурно-масових заходи: 3 концерти до державних свят, 5 культурно-

розважальних заходів та 6 вечорів  відпочинку для молоді (дискотеки для дітей та 

підлітків). 

Народні доми сіл Лісники та Рай 

Дитячий хореографічний колектив «Юність» народного дому села Рай та 

вокалісти народного дому села Лісники – постійні учасники  основних 

загальноміських заходів, зокрема: Свято Зими, День Конституції України, День 

незалежності України  і т.п. Впродовж звітного періоду у народному домі с. Рай 

проведено:  

- театралізоване вертепне дійство «Ой радуйся, земле, Син Божий 

народився! (7 січня); 

-  розважальний вечір до Дня Св. Валентина «Серце тобі, моя кохана» 

(14 лютого);  

- святковий концерт з нагоди 203-ої річниці від дня народження 

Кобзаря      «Уклін тобі, Тарасе» (12 березня); 

- концерт до Дня Матері (7 травня); 

- театралізоване дійство «Ой на Івана, ой на Купала» (7 липня); 

- Андріївські вечорниці «Ой, доле дівоча моя» (12 грудня). 

Школи естетичного виховання 

Школи естетичного виховання (Бережанська державна школа мистецтв, 

Бережанська державна художня школа) працювали  у напрямку естетичного 

виховання дітей через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, 

відродження національної культури, популяризації української музики, 

образотворчого мистецтва. 

У Бережанській державній школі мистецтв у 2017 році навчалося 234 

учні, працювало 40 викладачів,  атестати отримали  33  учні. 

Впродовж 2017 року в школі проводилася робота  по таких напрямках: 

- з метою поглибленого вивчення народних традицій, обрядів, 

популяризації української народної пісні проведено Благодійний Різдвяний 

концерт для вихованців школи-інтернату;  

- вже стало традицією проводити шкільний конкурс «Творчість юних» 

(грудень) з метою удосконалення виконавської майстерності, надання стимулу та 
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активізації творчої роботи викладачів школи мистецтв та відбору кращих учнів на 

обласний конкурс «Творчість юних»; 

- 27 квітня відбувся звітний концерт школи «Де музика бере початок»;  

- щорічно проводиться свято першого сценічного виступу на відділах 

(квітень). 

- кращі учні школи взяли участь: в обласному конкурсі «Творчість юних»-

2017, здобувши п’ять призових місць серед творчої молоді області (29 березня); 

стали лауреатами II Всеукраїнського (Х регіонального) конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах «Концертино-2017» (два других місця) (31 

березня); за результатами двох турів обласної олімпіади з музично-теоретичних 

дисциплін учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

Тернопільської області  учні Бережанської державної школи мистецтв здобули 4 

призових місця (05 та 12 квітня); в обласному конкурсі української  народної пісні 

(ІІ місце); в обласному конкурсі гри на духових інструментах ім. Старовецького (І 

місце); обласний конкурс пам’яті братів Теленків (Гран-Прі)   

(грудень);…………………………………………... 

            - 15 травня відбувся творчий звіт гурту «Береж-Band» (інструментального 

ансамблю естрадного напрямку) з нагоди річниці його створення; 

- 18 травня – творчий звіт хору учнів молодших класів школи мистецтв до 

Всесвітнього дня вишиванки; 

- викладацькі та учнівські творчі колективи брали участь в обласному 

огляді-конкурсі творчих колективів ШЕВ (квітень); 

- на протязі року викладачами школи проведено: концерти до Дня знань та 

Дня музики, концерти-лекції, присвячені творчості М. Лисенка та М. Леонтовича, 

Т. Шевченка; вечір духової музики; участь учнів школи у загальноміських 

заходах;  

- батьківські збори з концертами (травень, грудень); 

- проведена атестація педагогічних працівників.                  

У Бережанській державній художній школі  станом на 01.01.2018 р. 

контингент учнів становить  64 учнів, працює 3 викладачі. Учні школи впродовж 

2017 року взяли участь  в конкурсах і олімпіадах, мистецьких заходах, а саме:  

-  Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Братаймося, брати 

мої...»(січень) 

- обласній олімпіаді з живопису серед учнів старших класів мистецьких 

шкіл області (березень), здобувши два І-х місця; 

 - у звітній виставці творчих учнівських робіт серед учнів шкіл естетичного 

виховання області (відзначено учнів за кращі творчі роботи з глини, з розпису на 

склі та живопису (викладач Дмитрусь Б.О.); 

- у звітній виставці учнівських робіт школи (червень); 

- у пленері-конкурсі «Вулиці рідного міста», присвяченому 26-ій річниці 

незалежності України і 642-ій річниці першої писемної згадки про Бережани 

(серпень); 

- участь у виставці учнівських робіт з нагоди вшанування 140-ї річниці з 

дня народження художниці уродженки м. Бережани Олени Кульчицької 

(вересень); 

- участь у Всеукраїнському дитячому конкурсі «Україна – очима дітей» 

(серед дітей з вродженими вадами), (жовтень). 

Бібліотечна діяльність 



 
39 

Впродовж 2017 року пріоритетними напрямками діяльності 

Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана  

Лепкого» були: інвентаризація  книжкового фонду; здійснення інформаційного 

обслуговування користувачів; співпраця з органами місцевого самоврядування, 

установами, представниками громадських організацій; обслуговування 

користувачів з урахуванням інтересів, потреб, місцевих  традицій. 

Бібліотечний фонд бібліотеки станом на 01.01.2017 року становив 93406 

примірників  книг, у тому числі: міська  бібліотека  імені Богдана Лепкого  -  

83566 примірників; бібліотека-філіал с. Лісники - 5311 примірників; бібліотека-

філіал с. Рай  -  4529  примірників. 

Послугами КЗ «Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» 

скористались 2548 чоловік, в тому числі: міська  бібліотека  імені Богдана 

Лепкого - 1898 чол.; бібліотека-філіал с. Лісники -  350  чол.;  бібліотека-філіал с. 

Рай - 300 чол.  

Книговидача  становить 36161 примірників, в тому числі: міська  

бібліотека  імені Богдана Лепкого - 25975 примірників; бібліотека-філіал          с. 

Лісники  - 4588 примірників;  бібліотека-філіал сРай - 5598 примірників. 

 Для функціонування КЗ «Бережанська міська бібліотека імені Богдана 

Лепкого» у 2017 р. з міського бюджету виділено   919450 грн., з них на 

укомплектування фондів -  20000 грн.; придбання основних засобів та поновлення 

матеріально-технічної бази  -  92000 грн. 

Протягом звітного року Бібліотека надала платних послуг на суму 12481 

грн. за рахунок оформлення реєстраційних документів, набору тексту,  підготовка 

довідок  та формування бібліографічних списків для студентів, а також за рахунок 

здачі на макулатуру зношеної та застарілої літератури. 

Для поповнення книжкових фондів бібліотеки у 2017 році виділено 20000 

грн. Впродовж минулого року до фондів Бережанської міської бібліотеки та її 

філіалів надійшло 636 документів в тому числі: книг                                                - 

308 примірників; періодичних видань - 328 примірників.  

З березня 2017 р. і до кінця звітного  року працівники  Бережанської 

міської бібліотеки працювали над  проведенням інвентаризації фонду – 

присвоєнням книгам нових інвентарних номерів із штампом  Комунальний заклад 

«Бережанська міська бібліотека імені  Богдана Лепкого»  і вилученням зношеної і 

морально застарілої літератури.  

На кінець року книжковий фонд очищено на 23,48%, в кількості 21936 

примірників. 

Важливим показником роботи бібліотеки залишається книговидача, яка в  

певній  мірі залежить від якості самого фонду, нових надходжень, періодики. 

Протягом звітного року працівники міської бібліотеки робили все можливе 

для  якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування та донесення 

інформації до користувача. Зокрема, спільно з Бережанським музеєм книги 

редаговано і видано біобібліографічний покажчик «Родина Олександра 

Барвінського в громадсько-культурному житті Тернопільщини» (до 170-річчя від 

дня народження).    

Відродженню культури та духовності міста Бережани сприяє партнерство 

із місцевими  релігійними громадами. Священослужителі  є частими гостями 

бібліотеки,  з якими для різновікових категорій читачів організовувалися години 
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та уроки духовності, заходи, присвячені духівникам-ювілярам та святам 

календарного циклу, а саме: 

- духовна година- розмова «Традиції українського Різдва» (Бережанська 

міська бібліотека); 

- театралізоване свято «Прощання з колядою» (бібліотека-філіал с. 

Лісники); 

-  виставка Великодніх рушників «Великдень – світле і радісне свято 

життя» з бібліотечними посиденьками (Бережанська міська бібліотека); 

-  усний журнал «Хресна дорога» (бібліотека-філіал с. Лісники); 

-  урок духовності «Пасхальна радість у піснях та віршах» (бібліотека-

філіал с. Рай); 

-  година духовності «Преображення Господнє» (бібліотека-філіал с. 

Лісники); 

-  духовна розмова «Золоті ключі Покрови» (бібліотека-філіал с. Рай); 

-  годину духовності «Несу свій хрест, що велича святе імення 

Україна», присвячену 125-річчю з дня народження Йосипа Сліпого (Бережанська 

міська бібліотека) . 

У формуванні  національної свідомості читача, вихованні поваги до 

історичної минувшини важливу роль відіграє національно-патріотичне виховання. 

Вже традиційними стали заходи до Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв-

Крут, Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня пам’яті жертв голодомору, 

також: 

- 26 січня - вечір-реквієм « В понурій пам’яті віків - світиться будуть 

завжди Крути»; 

- січень - тематичні виставки «Національна єдність: Соборність 

України»; 

- лютий - виставка графічних робіт «Небесна сотня: три роки 

безсмертя» жительки м. Бережани, Світлани Нестеренко; 

- березень - дитячий ранок «Поклін тобі, Тарасе» для учнів 3-А класу 

міської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; 

- 26 квітня - година-спогад «Трагедія Чорнобиля», за участю  

ліквідатора Чорнобильської АЕС Верозуба І.І., для студентів студенти 

Бережанського коледжу; 

- травень - літературно-музична композиція «Довіку матінку шануйте – 

свій найсвятіший оберіг» для учнів 2-А класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2; 

- серпень - пізнавальний урок «Під стягом жовто-голубим» (бібліотека-

філіал с. Рай); 

- листопад - літературне свято «Відкрий,  о, рідна мово, свої скарбниці 

золоті», приурочене Міжнародному дню рідної мови для учнів 4-В класу ЗОШ 

№1. 

Протягом року бібліотекарі приділяли особливу увагу обслуговуванню 

людей похилого віку, зокрема: бібліотека-філіал с. Рай проведено годину 

милосердя «Люди з обмеженими можливостями: що ми знаємо про них?», а 

працівники міської бібліотеки носили книги в лікарню пацієнтам-інвалідам, 

створюючи комфортну обстановку для своїх особливих читачів, забезпечуючи їм 

умови для вільного доступу до інформації. 
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Для  кращого висвітлення  роботи бібліотека створила   сторінку у 

соцмережі «Facebook» - mberbiblioteka@gmail.com, а також  публікувала статті 

про проведену роботу на сторінках районної газети «Бережанське віче». 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури 

У 2017 році покращено  матеріально-технічну базу  закладів культури 

міста: 

1. Міський будинок культури «Просвіта» 39797 грн.: 

- продовження капітального ремонту – (31747 грн.) 

- придбано лінолеум– (1550 грн.) 

- 3 (три) сценічні костюми -  (6500 грн.) 

2. Бережанська державна школа мистецтв –80 295грн.: 

- косметичний ремонт  (4300)грн. 

- ударна установка для оркестру народних інструментів, ансамблю духових 

інструментів, гурту «БережBand» (25 тис. грн.); 

- музичні інструменти (ударна установка, електрична гітара, гітарний 

комбо-підсилювач, гітарний процесор ефектів, саксофон альт, класична гітара з  

п'єзозвукознімачем, два мікрофони та електроскрипка) загальною вартістю 50,00 

тис. грн. (за кошти благодійного фонду «Світ дітей»). 

- придбано енергозберігаючі LED-лампочки (995 грн.) – 23 шт. 

3. Бережанська державна художня школа –  8122 грн.:  

- косметичний ремонт  (4900) грн.; 

- меблі (3222) грн. 

4. Бережанський міський музей книги – 34 000 грн. 

- косметичний ремонт (5000 грн.)  

- комп’ютер та багатофункціональний пристрій (струменевий, кольоровий) 

– (20 тис. грн.); 

- встановлено опалювальну пічку (9 000 грн.) 

5. Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана  

Лепкого» - 143 218 грн.: 

- 3 комп’ютери і принтер (42,0 тис. грн.),  

- книги (20,0 тис. грн.), 

- періодика (15,0 тис. грн.) 

- комплект стелажів  (50,0 тис. грн.); 

- фотоапарат (6 218грн.); 

- на проведення ремонтних робіт (10,0 тис. грн.) 

5.1.Бібліотеки-філіали сіл Лісники та Рай – 10340грн. 

- встановлено 4 енергозберігаючі вікна (10340 грн.) 

Орієнтовна вартість усіх проведених робіт щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, підпорядкованих відділу культури, туризму та 

релігій міської ради у 2017 році становить 315772 тис. гривень. 

 Твердим паливом  (брикети з деревини)  опалюються Бережанська 

державна художня школа, МБК «Просвіта», міський музей книги, апарат 

управління та централізована бухгалтерія 11,4 тон (21600 грн.). 

 Бережанська державна школа мистецтв  у 2017 році використала 

теплової енергії  77 Гкал (119998 грн.). 

 Заклади культури міста у 2017 році використали природного газу: 

2904 м
3
  (31006 грн), електроенергії – 16610 кВт (37697 грн).  

mailto:mberbiblioteka@gmail.com
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Основні проблемні питання галузі:  покращення матеріально-технічної 

бази, а саме:  

- відсутнє опалення глядацького залу народного дому с. Рай (потреба у 

встановленні пічки на тверде паливо); 

- встановлення обмостки та вхідних дверей у бібліотеці-філіалі с. Рай; 

- ремонт частини даху, віконних відкосів, вирішення проблеми 

несправності пічок у народному домі с. Лісники; 

- ремонт даху та встановлення вхідних дверей у бібліотеці-філіалі с. 

Лісники; 

- встановлення бруківки при вході у Бережанську державну школу 

мистецтв; 

- продовження капітального ремонту МБК «Просвіта» (встановлення 

бруківки, дашків над вхідними дверима). 

Пріоритетні напрямки роботи відділу у 2018 році: 

-  збереження та розвиток мережі закладів культури міста, вжиття  заходів 

з покращення матеріально-технічної бази; 

- організаційно-творче забезпечення підготовки та проведення міських 

культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та  професійних свят; 

- підтримка творчо обдарованих дітей та молоді, здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток їх творчого потенціалу; 

-  вдосконалення змісту і форм діяльності закладів культури;  

- проведення культурно-мистецьких та навчально-пізнавальних заходів 

пов’язаних з популяризацією книги та іншої друкованої продукції; 

-   розробка та реалізація Програми розвитку туризму м. Бережани, 

Стратегії розвитку Комунального закладу «Бережанська міська бібліотека імені 

Богдана Лепкого» на період до 2025 року; 

-   сприяння розвитку туристично-рекреаційної галузі спільно з 

громадськими організаціями. 

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ, НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДІ 

Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради створена рішенням сесії Бережанської міської 

ради № 9 від 2 грудня 2015 року. У службі працюють: начальник служби у 

справах дітей, надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради та головний спеціаліст служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради. 

Завданням служби є: 

- контроль за соціально-правовим захистом дітей, 

- надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, молоді, учасникам АТО, 

внутрішньо переселених осіб здійснюється службою у справах дітей. 

На обліку служби у справах дітей для надання соціальної допомоги сім'ям 

з дітьми та молоді Бережанської міської ради знаходиться: 16 дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, 21 дитина в СЖО, 76 дітей інвалідів, в 

яких виховалося 6 дітей, проживає: 160 учасники АТО, 201 дітей учасників АТО, 



 
43 

13 сімей внутрішньо перемішених осіб, в яких виховується 4 дітей, 167 

багатодітних сімей, на соціальному супроводі перебуває 4 сім’ї. що опинилися у 

складних життєвих обставинах, 2 прийомні сім’ї. 

Для забезпечення діяльності Служби прийнято програми: 

- «Міська програма запобігання соціального сирітства, подолання 

дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2020 роки» 

-  «Міська програма протидії торгівлі людьми на період 2020 року»  

- «Міська цільова соціальна програма підтримки сім’ї та протидії 

домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки». 

затверджено: 

- «Заходи з реалізації в місті Бережанах, селах Лісники і Рай 

національної стратегії у сфері прав людини на період 2020 року». 

- «Порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з 

протидії домашньому насильству». 

- Положення «Про комісію Бережанської міської ради з питань захисту 

прав дитини» та склад комісії. 

Службою у справах дітей в ході надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради у 2017 році: 

Проводились профілактичні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень 

та  батьками щодо виконання батьківських обов’язків.  

З учнями шкіл та студентами коледжу проведено заходи щодо 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та проти дітей, безпеки 

дітей під час літніх канікул, з попередження різних видів насильства та протидії 

торгівлі людьми. 

Складено: 37актів перевірки цільового використання державної допомоги 

при народженні дитини, 90 - актів обстеження житлово-побутових умов; 

Підготовлено та проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дітей 

Опрацьовано 42 звернення громадян (письмових);  

Проведено 72 прийоми громадян. 

Взято участь у судових засіданнях по 15 справах. 

Здійснено оцінку потреб у 127 сім’ях. 

Дві особи молодіжного віку направлялися у реабілітаційний центр для 

алкозалежних.  

Здійснювався соціально-правовий захист п’яти неповнолітніх осіб, 

розлучених з сім’єю, що не є  громадянами України (громадян В’єтнаму). 

Служба у справах дітей,  надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради сприяла літньому оздоровленню дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування. 

- Проведено заходи до: Дня захисту дітей, Дня незалежності України, 

Дня усиновлення (зустріч з прийомними сім’ями та сім'ями опікунів з солодким 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинилися в СЖО, дітей 

учасників АТО, дітей із сімей на соціальному супроводі), Різдвяно-новорічну 

зустріч з прийомними сім’ями та сім'ями опікунів з солодким столом та 

врученням продуктових наборів, Благодійний різдвяний ярмарок з наступним 

врученням продуктових наборів сім’ям опікунів/піклувальників, акцію 

«Великодній кошик для дитини», акцію до Дня Матері «Привітання молодій 

матусі.», місячник "Діти в Україні мають права" (до Міжнародного Дня захисту 
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прав дитини), тиждень пропаганди правових знань, заходи у рамках участі у 

Всесвітній акції «16 днів проти насильства'' 

Під час проведення державно-громадських операцій: «Підліток. Зима. 

Канікули», «Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду», «Літо-2017», «Урок». 

Забезпечено участь дітей у:  обласних заходах до  свята Миколая (35 

дітей), у обласному марафоні «З турботою про дитину» (10 дітей). 

На сайті міської ради та сторінці служби у мережі  фейсбук регулярно 

розміщуються інформаційні та агітаційні матеріали. 

З метою підвищення кваліфікації працівники Служби брали участь у  

обласних й кущових семінарах та тренінгах,  втім  числі отримали  сертифікати 

про підвищення кваліфікації. 

Службою у справах дітей, надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради налагоджено співпрацю з БФ «Карітас-

Бережани», благодійною організацією церкви Євангельських християн-баптистів, 

молодіжною організацією «Кайрос», в наслідок чого потребуючим сім’ям 

надавалась матеріальна допомога, проводилась профілактична робота з молоддю,  

відбувались  спільні заходи з залученням дітей-сиріт, дітей учасників АТО (з 

врученням подарункових наборів). 

Благодійниками також надавалися: частина продуктів для акції 

«Великодній кошик для дитини», частина продуктів для Різдвяно-новорічної 

зустрічі з прийомними сім’ями та сім'ями опікунів/піклувальників та канцтовари 

до Дня усиновлення, м’які іграшки. 

У 2017 році службою у справах дітей, надання соціальної допомоги сім'ям 

з дітьми та молоді Бережанської міської ради використано 25000 грн.  

Вказані кошти використані на:  транспортні витрати, подарунок для жінки, 

що народила дитину у день Матері, солодкі подарунки до дня  Святого Миколая, 

Дня усиновлення, продуктові набори для акції «Великодній кошик для дитини» та 

Різдвяно-новорічної зустрічі з прийомними сім’ями та сім'ями 

опікунів/піклувальників.  

Головні проблемні питання та організаційні заходи, які будуть 

вирішуватись підрозділом у 2018 році 

- Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, їх сімейне влаштування. 

- Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика 

негативних явищ в дитячому середовищі. 

- Удосконалення механізму взаємодії структурних підрозділів міської 

ради, неурядових організацій щодо протидії жорстокому поводженню з дітьми. 

- Виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, збір та 

надання інформації про таких дітей. 

-  Проведення державно-громадських операцій: «Підліток. Зима. 

Канікули», «Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду», «Літо-2017», «Урок»; 

місячника «Діти в Україні мають права»; тижня пропаганди правових знань, 

місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини (до 

річниці з часу прийняття Конвенції ООН «Про права дитини»); участь у 

всесвітній акції 16 днів проти насильства''. 
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На 2018 рік заплановано провести: спільну благодійну акцію з БФ 

«Карітас- Бережани» та БФ «Я- майбутнє України» (м. Чернівці); Благодійний 

ярмарок в рамках проведення свята зими, участь проведенні дня Захисту дітей, 

акцію «Україна єдина» для дітей переселенців до Дня незалежності України, 

заходи до свята першого дзвоника; Всеукраїнський День усиновлення. (зустріч з 

опікунами/піклувальниками); День Св.  Миколая,  для дітей з кризових 

соціальних категорій, які перебувають на обліку служби у справах дітей,  дітей 

учасників АТО, заходи до  різдвяних свят для дітей з кризових соціальних 

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

АТО. 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)  

Територіальний центр створений 23 грудня 2016 року для здійснення 

соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги 

за місцем проживання. В територіальному центрі за штатним розписом 

передбачено 19 штатних одиниць, фактично працює 19 працівників. Протягом 

звітного періоду сестрою медичною та соціальними робітниками Територіального 

центру надано 1578 медичних та 31569 соціальних послуг 174 громадянам 

похилого віку. З них III категорії – 107 громадян похилого віку, 51 – зі значно 

зниженою руховою активністю (IV група рухової активності), 16 чоловік з 

повністю втраченою руховою активністю (V група рухової активності). Саме така 

категорія громадян потребує більшої уваги та особливого догляду з боку 

працівників центру. Це і впливає на рівень навантаження соціальних робітників.  

Навантаження на одного соціального робітника складає 12 чоловік. Із 

загальної кількості громадян, що обслуговуються відділенням соціальної 

допомоги вдома, 7 осіб отримує платні соціальні послуги. Сума коштів, що 

надійшла від отримувачів платних соціальних послуг 12,22 тис. грн.  В 

територіальному центрі функціонує відділення соціальної допомоги вдома. 

Соціальні робітники  надають близько 32 видів соціальних послуг: 

- приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, миття 

посуду ; 

- придбання та доставка товарів з магазину або базару, медикаментів; 

- виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних 

оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я; 

- надання послуг особистої гігієни; 

- допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, миття та 

утеплення вікон, прибирання під’їздів та подвір’я, виніс сміття; 

- оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-

комунальних  послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 

- допомога в обробітку присадибної ділянки  до 0,02 га (на безоплатній 

основі – громадяни з IV та V групою рухової активності); 

- вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у 

державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях. 

Проведено 67 перевірок стану обслуговування та якості надання послуг 

одиноким громадянам соціальними робітниками згідно затвердженого графіку. 

Територіальний центр постійно шукає шляхи співпраці з підприємцями міста, 
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громадськими та релігійними організаціями. Активно взаємодіє з Товариством 

Червоного Хреста. 

120 громадян похилого віку отримали натуральну допомогу (надано 

продуктові набори до Великодніх свят, Міжнародного дня людей похилого віку, 

Міжнародного дня людей з інвалідністю).    

Станом на 31.12.2017 року на обліку в територіальному центрі перебувало 

161 громадян похилого віку. 

На 2018 рік територіальним центром планується: 

 відділенням допомоги вдома виявлення одиноких непрацездатних 

громадян та інвалідів, що потребують соціальної допомоги, визначення 

індивідуальних потреб отримувачів послуг, проведення перевірок та нарад 

соціальних робітників, формування справ, організація свят  та отримання  та 

видача продуктових наборів громадянам, які знаходяться на обслуговуванні 

територіального центру, подача звітів обласному рівнях. 

 широке інформування населення про надання соціальних послуг, 

зокрема шляхом організації розповсюдження соціальної реклами, проведення 

роз’яснювальної роботи, виступів у засобах масової інформації. 

 проведення опитування про якість надання соціальних послуг. 

 ведення організації надання платних послуг 

В 2018 році очікується запровадження нових форм співробітництва з 

громадськими організаціями, забезпечення комплексного підходу у вирішенні 

проблем, щодо надання різнобічної соціальної допомоги населенню шляхом 

ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування та громадськими 

організаціями. 

 

ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ  
Відділ у своїй роботі використовує автоматизовану інформаційно-

телекомунікаційну систему (АІТС «ДРВ»), яка призначена для зберігання та 

обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право 

голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст. 70 Конституції 

України. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить 

персональні дані усіх виборців України. 

Програмні засоби телекомунікаційної системи дають можливість 

користувачам з числа працівників відділу мати доступ в режимі читання до всіх 

записів Реєстру та в режимі запису до відомостей про виборців, виборча адреса 

яких належить до території, на яку поширюється повноваження відділу. 

Станом на 01.01.2018 року в  АІТС «ДРВ» у м. Бережани, селах Лісники та 

Рай значиться: 

- виборців -13913; 

- недієздатних - 3; 

- нездатних самостійно пересуватися (НСП) — 179; 

- вулиць  - 134; 

- будинків - 3503. 

        Поновлення бази даних здійснюється з 1 по 5 число щомісяця на 

підставі відомостей, поданих суб’єктами подання. 

Суб’єктами подання даних є: 

1. Бережанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області; 
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2.  Бережанський районний сектор Управління Державної міграційної 

служби України в Тернопільській області; 

3. Бережанський районний суд в Тернопільській області; 

4. Орган реєстрації Бережанської міської ради; 

5. Військова частина А 1461; 

6. Військова частина А 3200. 

За період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року були подані відомості про: 

- реєстрацію місця проживання — 442 виборці; 

- зняття з реєстрації — 325 виборців; 

- померлих — 222 виборці; 

- осіб, які досягли 18-річного віку — 136 виборців; 

- осіб, які змінили ПІБ — 122 виборці; 

- змінено МН або ДН — 8 виборців; 

- строковиків, які прибули для проходження служби у В/Ч — 15 

виборців; 

- строковиків, які вибули з В/Ч — 6 виборців. 

До системи АІТС «ДРВ» було внесено 1258 записів, з них включено до 

звернень до інших відділів 199 записів, переадресовано 22 записи. До ВВ ДРВ 

Бережанської міської ради було надіслано 198 звернень іншими відділами щодо 

виборців, які прибули на їхню територію, в тому числі і МЗС. Керівником відділу 

видано 875 наказів з питань внесення змін до персональних даних виборців, 

внесення та знищення запису в Реєстрі. 

Протягом 2017 року було надіслано 11 запитів до Органу реєстрації 

Бережанської міської ради та РС УДМС. Опрацьовано по запитах 35 виборців. 

Виконано 3 доручення розпорядника Реєстру щодо зміни виборчих адрес, 

вилучення кратних включень, проведення власних наказів. За результатами 

виконання доручень розпорядника Реєстру було знищено 16 кратних включень 

виборців. 

21 грудня 2017 року працівники відділу брали участь в семінар-навчанні на 

тему «Практичні аспекти функціонування системи Державного реєстру виборців» 

та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. 

Щомісяця працівники ВВ ДРВ проходять тестування на такі теми: 

1. Операційна система Microsoft Windows; 

2. Робота в АІТС ДРВ; 

3. Нормативно-правові акти ДРВ; 

4. Закон України про державний реєстр виборців; 

5. Тест для керівників та адміністраторів безпеки; 

6. OpenOffice.org. 

На виконання постанови Центральної виборчої комісії від 20 січня 2011 

року № 13 «Про порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо 

ведення Державного реєстру виборців» та розпорядження міського голови  від 12 

лютого 2018 року № 32-р «Про роботу з електронними документами у відділі 

ведення Державного реєстру виборців» у відділі впроваджується робота з 

електронними документами із застосуванням електронного цифрового підпису. 

Інформаційно-довідкове забезпечення діяльності відділу ведення 

Державного реєстру здійснюється Розпорядником Реєстру за допомогою 

офіційного сайту ЦВК, електронної пошти, безпосередньо за допомогою АІТС 

«ДРВ», а також відділом адміністрування ДРВ Тернопільської ОДА через 
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електронну пошту. 

У 2017 році відділом ведення Державного реєстру виборців всі поставлені 

завдання виконані повністю і на належному професійному рівні. 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Робота Бережанської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС 

цивільного захисту Тернопільської області у 2017 році здійснювалась у 

відповідності до Кодексу цивільного захисту України, законів України,   постанов   

Кабінету   Міністрів   України,  нормативних актів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, наказів та розпоряджень начальника управління з питань 

цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, начальників 

служб цивільного захисту області, та міста Бережани. 

У звітному періоді основні зусилля міських спеціалізованих служб 

цивільного захисту були спрямовані на впровадження у роботу положень Кодексу 

цивільного захисту України, вдосконалення та розвиток законодавчої і 

нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту,  забезпечення готовності 

органів управління, сил та засобів ЦЗ до проведення ефективних заходів по 

захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій. 

План основних заходів цивільного захисту Бережанської міської ради, 

що розроблений у відповідності до  розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 січня 2017 року № 9-р „Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2017 рік”, розпорядження  голови  обласної  державної  

адміністрації  від  19  січня  2017 року №  25-од «Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту Тернопільської області на 2017 рік» та 

затверджений розпорядженням міського голови від 30 січня 2017 року № 38 «Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту Бережанської міської 

ради на 2017 рік» - в основному, виконано. 

У 2017 році проведено 7 засідань міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто 28 питань 

щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення та прийнято відповідні 

рішення. 

У 2017  році в установах, організаціях на підприємствах, що 

розташовані на території  проведено: 

комплексних об’єктових навчань                                                       - 1 

комплексних об’єктових тренувань                                                        - 3 

об’єктових тренувань спеціалізованих служб, формувань ЦЗ                  - 2 

протипожежних об’єктових тренувань                                                      - 5                     

протиаварійних об’єктових тренувань                                                       - 4 

Через засоби масової інформації проводилось інформування населення з 

питань цивільного захисту та попередження надзвичайних ситуацій у 2017 

році в районній газеті «Бережанське віче» було опубліковано 94 заміток та статей 

(відділом – 7 од., РВ ДСНС – 46 од., міськими спеціалізованими службами 

цивільного захисту – 23 од., консультаційним пунктом м.Бережани НМЦ ЦЗ та 

БЖД Тернопільської області – 19 од. ) 

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та своєчасного 

інформування начальників спеціалізованих служб, керівників підприємств 

організацій та установ населення на сайті міської ради створено рубрики: 
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- «Цивільний захист. Керівникам служб підприємств організацій 

установ» в якій постійно висвітлюються основні керуючі документи з питань 

цивільного захисту, плани виконання заходів щодо запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій, протоколи міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

- «До відома населення м. Бережани, Штормові попередження», в якій 

постійно надається щоденна інформація стосовно прогнозів погоди та штормових 

попереджень  

- «Пам'ятки населенню щодо дій при виникненні небезпеки життю» в 

якій надаються поради щодо поведінки людей у відповідних ситуаціях. 

Проводиться певна робота з цивільного захисту відділом освіти 

міської ради. 

Відповідно до Плану основних заходів  цивільного захисту Бережанської 

міської ради на 2017 рік проведено: 

- 27 квітня На базі Бережанської ЗОШ I-III ст. № 2 проведено показовий 

День цивільного захисту для керівників закладів загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти із залученням аварійно-рятувальної техніки Бережанського 

РВ УДСНС, з відпрацюванням поведінки в умовах виникнення надзвичайної 

ситуації. З 27.04.2017 по 05.05.2017 року проведено у закладах загальної 

середньої освіти День цивільного захисту; 

- з 15 по 19 травня проведено Тиждень безпеки дитини . Показовий день 

тижня безпеки дитини проходив на базі ДНЗ «Сонечко». Під час проведення 

Тижня безпеки дитини відбулися тренування дітей і працівників на випадок 

надзвичайної події, із залученням аварійно-рятувальної техніки Бережанського РВ 

УДСНС; 

- в травні команда Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого взяла участь 

у обласному зборі-змаганні «Школа безпеки». У загальноосвітніх навчальних 

закладах діє гурток «Школа безпеки»; 

- учні та вихованці навчальних закладів  брали участь у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Безпека в житті – життя в безпеці – 

2017». На міський етап конкурсу подано 24 роботи учнів Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1, Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 

Бережанської школи – гімназії, Бережанської спеціалізованої, Бережанського 

ЦДЮТ. На обласному етапі 3 учнів  зайняли призові місця (Бережанської ЗОШ І-

ІІІ ст. №1, ЦДЮТ) ЗОШ І-ІІІ ст. №1). 

- проведено навчання з питань цивільного захисту у НМЦ ЦЗ та БДЖ, 

відповідно до плану навчання на 2017 рік для 16 осіб (керівники і їх заступники, 

педагогічні працівники, методисти) 

З метою запобігання виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій у 2017 році з міського бюджету було виділено та освоєно понад 1,5 

млн. грн., а саме : 

1) з резервного фонду міської ради: 

- 50,0 тис. грн. проведення заходів з видалення аварійно-небезпечних дерев 

на території м. Бережани, сіл Рай та Лісники  

- 30 тис. грн. – поповнення матеріального резерву Бережанської міської 

ради (придбання дизпалива в кількості 1,2 т.) 
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Протягом 12 місяців 2017 року на території Бережанської міської ради 

класифіковані надзвичайні ситуації не виникали, проте було здійснено 118 

виїздів, з них на тактичні заняття та навчання 39 виїздів. 

За сигналом тривога 87 виїздів, з них:  

                                               на пожежі                                – 63 рази; 

                                               на ДТП                                     –   8 разів; 

                                               на допомогу іншим службам  – 16 разів. 

 

Загинуло                                                                                  – 9 людей 

на пожежах                                                                              – 2 особи; 

під час ДТП                                                                             – 1 особа; 

інтоксикація алкоголем                                                           – 1 особа; 

суїцид через повішання                                                           – 3 особи; 

отруєння чадним газом                                                           – 1 особа. 

  

Протягом 12 місяців 2017 року на території міської ради мали місце 

події:  

загинуло на пожежах – 2 особи; 

дорожньо-транспортні пригоди – 4 випадки;  

отруєння чадним газом – 1 людина. 

суїциди – 1 людина: 

травмування – 7 людей: 

Протягом 2017 року на території міської ради було виявлено ВНП - 8 од.. 

Протягом періоду, що аналізується, основними причинами виникнення 

пожеж були: необережне поводження з вогнем та коротке замикання 

електромережі. 

Характерними недоліками для всіх спеціалізованих служб цивільного 

захисту Бережанської міської ради є низький стан матеріально-технічного 

забезпечення, недостатнє здійснення заходів з поповнення матеріальних резервів,  

незабезпечення протягом останніх 15 років громадян, засобами індивідуального 

захисту. 

Найважливіші проблемні питання: 

1. Відсутній пункт управління начальника цивільного захисту 

Бережанської міської ради для роботи в особливий період. 

2. Низький рівень системи оповіщення органів управління цивільного 

захисту Бережанської міської ради. 

3. Недостатній рівень матеріального резерву. 

4. Відсутність засобів радіаційного та хімічного захисту оперативної групи 

та особового складу невоєнізованих формувань.  

МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 

У звітному періоді робота відділу з питання мобілізаційної підготовки 

відділу була спрямована на: 

- виконання завдань та заходів для своєчасного і організованого 

проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави  і захисту її 

території до можливої агресії з боку інших держав, забезпечення життєдіяльності 

населення в особливий період. 
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- функціонування системи військового обліку громадян України, 

організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний 

час; 

- призову громадян на військову службу за контрактом; 

- організації  роботи призовної комісії щодо призову громадян на строкову 

військову службу. 

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 26 травня 2016 року № 233 

затверджено Програму сприяння оборонній та мобілізаційній готовності відбору 

громадян на військову службу за контрактом і призову на строкову військову 

службу Бережанської міської ради  на 2016-2019 роки. Однак у 2017 році за 

браком коштів у міському бюджеті заходи програми не фінансувалися.  

З метою збору даних для розроблення мобілізаційного плану 

здійснювалось листування з Бережанським ОМВК, підприємствами та 

організаціями з питань мобілізаційної підготовки.  

Для впорядкування керівництва мобілізаційною підготовкою та 

визначення кола осіб, допущених до роботи з документами мобілізаційного 

характеру підготовлено 2 розпорядження міського голови з питань мобілізаційної 

роботи.  

Протягом 2017 року проведено комплекс заходів з підготовки 

Бережанської міської ради до впровадження нормованого забезпечення населення 

в особливий період. Уточнено та розроблено нових – 18 документів. 

Було затверджене два рішення виконавчого комітету від 30 травня 2017 

року за № 310, про затвердження «Порядку підготовки карткового і контрольно-

облікового бюро Бережанської міської ради до нормованого забезпечення 

населення в особливий період», та рішення від 25 квітня 2017 року «Про 

затвердження лімітів безоплатного залучення, вилучення та примусового 

відчуження транспортних засобів  і техніки у підприємств, установ, організацій, 

які розташовані на території Бережанської міської ради для комплектування 

Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації та у 

воєнний час» 

Отримано нові Переліки посад і професій що бронюються та проведено 

заняття з фахівцями з мобілізаційної роботи щодо їх застосування у частині що їх 

стосується. 

Підготовлено дані та складено звіт про чисельність працюючих та 

заброньованих військовозобов’язаних (Ф.6б). Здійснювалось листування з 

Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом, підприємствами 

району з питань оборонної роботи, організації призову, питань поліпшення 

бронювання та обліку військовозобов’язаних та інших питань.  

ОБОРОННА РОБОТА 

Розроблено 3 розпорядження міського голови щодо проведення приписки 

та призову громадян на строкову військову службу. 

Проведено 3 координаційні наради з питань організації та проведення 

приписки та призову.  

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 23 лютого 2017 року № 500  

затверджена «Програма надання шефської допомоги військовим частинам А - 

3200, А -1461 на 2017  рік» відповідно до якої  рішенням сесії Бережанської 

міської ради від 13 липня 2017 року № 654 з міського бюджету було виділено100 

тис грн..(військовій частині А-3200 – 70 тис. грн., військовій частині А-3200 – 30 
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тис. грн.) для закупівлі та встановлення камер відео спостереження на території 

військових об’єктів. 

Загальна кількість призовників, які знаходяться на військовому обліку в 

Бережанському  міському об’єднаному  військовому комісаріаті  складає        617 

чол. 

Під час проведення прозову громадян на строкову військову службу 

працівники відділу були задіяні у спільні групи Бережанського ОМВК та 

працівників відділу поліції щодо розшуку призовників та вручення їм повісток 

про виклик у військовий комісаріат для проходження медичного огляду та 

призову на військову службу. Всього опрацьовано – 256 повісток. Решта 

призовників в зв’язку із недосконалістю законодавчих актів України з питань 

призову, розшуку та доставки військовозобов’язаних до військових комісаріатів 

різними способами ухиляються від виконання військового обов’язку проходження 

ними строкової військової служби.  

У 2017 році Бережанським ОМВК а строкову військову службу призвано 

всього 9 чол., з них: весна – 6 чоловік; осінь – 3 чоловік.  

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від            

13 липня 2016 року «Про відбір громадян України на військову службу за 

контрактом у Збройні Сили України» Відділом виконані наступні заходи: 

- на офіційному сайті Бережанської міської ради розміщена агітаційна 

інформація щодо проведення військовим комісаріатом відбору кандидатів на 

військову службу за контрактом.  

- в місцях масового скупчення людей, на всіх дошках оголошень в м. 

Бережани, автобусних зупинках розміщені агітаційні листки щодо служби за 

контрактом; 

працівниками  Відділу під час здійснення консультаційних заходів щодо 

проведення об’єктових навчань з питань цивільного захисту проводились  

агітаційні бесіди з військовозобов’язаними щодо перспектив та особливостей 

проходження військової служби за контрактом.  

На території міської ради розміщено 2 агітаційних біг-бордів щодо служби 

за контрактом, які не мають постійного місця розташування.  

За інформацією Бережанського ОМВК про проведення призову громадян 

міста Бережани сіл Лісники та Рай у звітному періоді  

- на строкову військову службу також призвано - 4  офіцери 

- на військову службу за контрактом  призвано - 16 чоловік. 

На виконання заходів оборонної роботи у 2017 році відділом ініційовані 

дві міські програми:  

- Програма надання шефської допомоги військовим частинам А - 3200, А -

1461 на 2018 - 2019 роки  

- Програма стимулювання громадян, а саме жителів м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай, направлених Бережанським об’єднаним міським військовим 

комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 

України у 2018 році.  

Прийнято участь у командно-штабних тренуваннях під час яких 

проводилось практичне розгортання дільниці оповіщення. 

Перевірено стан виконання завдань щодо бронювання 

військовозобов’язаних. 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА 
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Відділ приймав участь у проведенні навчання з питань територіальної 

оборони Бережанського району у березні 2017 року під час яких було проведено 

уточнення Плану територіальної оборони Бережанського району та порядок 

взаємодії з виконкомом міської ради та іншими організаціями, підприємствами, 

що продовжують роботу в особливий період. 

ДІЛОВОДСТВО ДСК ДОКУМЕНТІВ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО 

ХАРАКТЕРУ 

З метою організації обліку, зберігання та використання конфіденційних 

документів мобілізаційного характеру прийнято 2 розпорядження міського голови 

з організації діловодства ДСК документів мобілізаційного характеру, розроблено 

документацію з обліку документів ДСК, впорядковано місце зберігання та роботи 

з цими документами. З особовим складом, допущеним до роботи з 

мобілізаційними документами, проведено інструктивне заняття. 

Діловодство документів ДСК ведеться у відділі у відповідності до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 736.  

КООРДИНАЦІЯ ДІЙ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

Відділом розроблено та погоджено з відділом поліції ГУ НП України в 

області порядок взаємодії щодо надання інформації про загрозу виникнення, або 

виникнення надзвичайних ситуацій на території Бережанської міської ради. 

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 25 лютого 2016 року № 119 

затверджено Програму безоплатної правової допомоги населенню м. Бережани на 

2016-2017 роки.  

Рішенням сесії Бережанської міської ради від 27 квітня 2017 року № 444 

затверджено Програму сприяння поліції у підвищені рівня безпеки громадян на 

території Бережанської міської ради Тернопільської області на 2017 рік. 

Відповідно до якої рішенням сесії Бережанської міської ради від 27 квітня 2017 

року № 566 з міського бюджету було виділено 15 тис. грн. для закупівлі та 

встановлення камер відео спостереження на території м. Бережани. 

Відділом поліції постійно проводилась робота по забезпеченню охорони 

громадського порядку під час проведення  урочистих заходів та свят у м. 

Бережани. Вирішувались питання щодо організації дорожнього руху на території 

м Бережани в повсякденному житті та під час проведення масових заходів і 

святкувань.  

ІНШЕ: 

- участь в роботі комісій  – 5; 

- робота з підприємствами організаціями та установами, що розташовані на 

території м. Бережани з визначених питань - постійно; 

- розглянуто 3 звернень громадян ; 

- участь у проведенні урочистих заходів – 19; 

Стан цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи на 

території Бережанської міської ради відповідає вимогам законодавчих актів 

України та оцінюється на задовільному рівні. 

Завдання відділу із зазначених напрямків роботи на 2018 рік:  

1. Впровадження загальнодержавної системи централізованого оповіщення 

органів управління проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та 

цивільного захисту Бережанської міської ради. 
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2. Удосконалення системи надання інформації населенню щодо 

можливості виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та здійснення заходів з ліквідації їх наслідків. 

3. Забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту  до  

запобігання  надзвичайним  ситуаціям та ліквідації їх наслідків. 

4. Накопичення, збереження і раціональне використання матеріального 

резерву міської ради для запобігання надзвичайним ситуаціям у відповідності до 

затвердженої номенклатури.  

5. Забезпечення безпеки людей на воді. 

6. Здійснення заходів щодо виконання органами управління цивільного 

захисту з підготовки до пропуску льодоходу, повені та поводів.   

7. Виконання заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення в 

осінньо-зимовий період 2018/2019 років. 

8. Продовження роботи з розроблення документації з впровадження 

нормованого забезпечення населення в особливий період. Відпрацювання 

документів Контрольного та картково-облікового бюро. 

9. Розроблення та корегування необхідної документації з питань 

територіальної оборони. 

10.Проведення занять з відповідними категоріями осіб відповідальних за 

роботу дільниці оповіщення, військово-облікової системи. 

11. Вирішити питання щодо виділення ділянок території для спорудження 

каркасів та розміщення на них  біг-бордів військово-патріотичного характеру. 

12. Виконання завдань щодо бронювання військовозобов’язаних. 

13. Ведення діловодства документів «ДСК» у відповідності до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. № 736 та недопущення 

випадків втрати вказаних документів. 

 

Ось такі наші здобутки за 2017 рік.  Рік виявився насиченим на 

значущі події та процеси, як для нашого міста так і для країни в цілому.  

 

Хотів би озвучити кілька стратегічних завдань на 2018 рік.  

Окрім зазначених у Звіті, також визначаємо для себе наступні:  

 розвиток та модернізація закладів освіти та культури; 

 національно-патріотичне виховання молоді;  

впровадження енергоефективних заходів у комунальних установах міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай;  

 підвищення інвестиційної привабливості міста;  

 ремонт міських доріг та тротуарів;  

 ремонт міських водопровідних та водовідвідних мереж;  

 співпраця з правоохоронними органами щодо протидії злочинності;  

 екологія та утилізація сміття; 

 капітальний ремонт дороги державного значення М-12, в межах 

Бережанської міської ради;  

 початок будівництва спортивного комплексу з басейном.  

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  

                                                          СЛАВА УКРАЇНІ! 


