
 

     
                                                                   ПОРЯДОК ДЕННИЙ                                       

двадцять другої сесії селищної ради восьмого скликання 
 
1.Про затвердження звіту про виконання бюджету Великоберезовицької селищної ради за 9-ть 
місяців 2022 року. 
2.Про внесення змін до Великоберезовицького селищного бюджету  на 2022 рік. 
3. Про міжбюджетні трансферти. 
4. Про внесення змін до Програми підтримки  внутрішньо-переміщених та евакуйованих осіб на 
території Великоберезовицької громади у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні (зі змінами) , 
затверджененої рішенням виконавчого комітету  №34 від 17.03.2022 року  на 2022 рік. 
5.Про затвердження Програми соціально- економічного та культурного розвитку 
Великоберезовицької  територіальної громади на 2023 рік. 
6.Про затвердження  Програми «Організація  культурно-масових заходів у Великоберезовицькій 
територіальній громаді на 2023 рік»,   
7.Про затвердження цільової Програми цивільного захисту населення і територій 
Великоберезовицької селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру  на 2023 рік.  
8.Про затвердження Програми підтримки  внутрішньо-переміщених та евакуйованих осіб на 
території Великоберезовицької громади у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні на 2023 рік. 
9. Про внесення змін до Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Великоберезовицької селищної ради  
10. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Великоберезовицької 
селищної ради  
11. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які  надаються через Центр надання 
адміністративних послуг  Великоберезовицької селищної ради. 
12.Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Великоберезовицької селищної 
ради на 2021-2023 роки. 
13.Про затвердження Програми фінансової підтримки КП Аква Сервіс Великоберезовицької 
селищної ради  на 2023 рік. 
14.Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 
Великоберезовицької селищної ради «Великоберезовицьке» та поповнення його статутного фонду на 
2023-2024 роки. 
15. Про внесення змін до Переліків першого та другого типів об'єктів оренди, які підлягають передачі 
в оренду на аукціоні та без аукціону. 
16.Про внесення змін до Програми  розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства Великоберезовицької селищної ради "Тернопільський районний центр первинно 
медико - санітарної допомоги"  Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району 
на 2021 - 2023 роки 
17.Про продовження  терміну дії  договору  оренди земельної ділянки      для ведення фермерського 
товарного сільськогосподарського виробництва,  на території села Настасів  (за межами населеного 
пункту), укладеного з ПАП «Агропродсервіс» від 28.12.2015 року  № б/н. 
18.Про продаж на земельних торгах права оренди на земельну ділянку не сільськогосподарського 
призначення для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель 
компаній, які займаються підприємницькою діяльністю,   в межах  с. Петриків Тернопільського 
району  
19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ВАТ 
«Тернопільобленерго»  в с.Мар’янівка (ЗТП -438) 
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ВАТ 
«Тернопільобленерго»  в с.Настасів (ПС35/10кВ)) 
21.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
комунальної власності,  що знаходиться в користуванні  КП «Тернопільводоканал» . 



 

22.Про надання дозволу  гр. Патряк Степану Михайловичу  на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду по   вул. Ст. Бандери, 41,  смт. Велика Березовиця . 
23.Про продовження  терміну дії  договору  оренди земельної ділянки   розташованої на території 
села Буцнів      (за межами населеного пункту), укладеного з приватно-орендним  підприємством 
«Улич»   
24.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності в с.Мишковичі  вул. Січових Стрільців, 5а  .     
25.Про продовження  терміну дії  договору  оренди земельної ділянки  для ведення фермерського 
господарства  в с. Настасів  укладеного з гр. Сікорським Олегом Григоровичем від 29.11.2012 року  
№ 114.  
26.Про вилучення  земельної ділянки   для ведення особистого селянського господарства в смт. 
Велика Березовиця, яка знаходиться у користуванні гр. Мирки Людмили Миколаївни . 
27.Про надання дозволу ПМП «Імпульс»  на складання проекту землеустрою щодо відведення  в 
оренду земельної ділянки  в селі  Острів 
28.Про передачу  ФО-П Дуб̓янському Ігорю Івановичу   в оренду   земельну ділянку комунальної 
власності   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в с. Настасів   
29.Про надання дозволу на проведення інвентаризації земель комунальної власності (дороги  
с.Острів) 
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в постійне 
користування КП «Великоберезовицьке» для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту с.Миролюбівка Тернопільського району. 
31. Про затвердження детального плану території земельної ділянки гр. Курівчака Юрія 
Михайловича для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку,   с. Петриків 
Тернопільського району   
32.Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки гр. Гірняка 
Мирослава Ярославовича  приватної власності для будівництва індивідуального житлового 
будинку  в с. Петриків Тернопільського району   
33.Про надання дозволу на  розроблення детального плану території земельної ділянки гр. Трошина 
Дениса Юрійовича приватної власності для індивідуального садівництва   в с. Петриків 
Тернопільського району   
34.Про затвердження детального плану території земельної ділянки при- ватної власності гр. Балабан 
Руслани Анатоліївни для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  в смт. Велика Березовиця Тернопільського району .  
35.Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельних ділянок гр. Липки 
Володимира Івановича   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в с. Петриків  Тернопільського району.                                36.Про   надання дозволу 
на розроблення детального плану території пземельної  ділянки гр. Орліти Йосифа 
Володимировича   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт.Велика Березовиця . 
37. Пронадання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки гр. Сулипи 
Романа Несторовича   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд  в селі Петриків Тернопільського району   
 
Селищний голова                                                                             Андрій ГАЛАЙКО  

 

 

 

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект 1   
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження звіту про виконання 
бюджету Великоберезовицької селищної ради 
за дев’ять місяців 2022 року 
 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Великоберезовицької 
селищної ради  Ольги КАЗИМИРІВ про виконання бюджету селищної ради за дев’ять 
місяців 2022 року, керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі 
питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 
Великоберезовицька селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Великоберезовицької селищної ради за 
дев’ять місяців 2022 року (додається): 

за доходами селищного бюджету в сумі –140 765,6тис. грн., 
в тому числі: 
загального фонду селищного бюджету – 132 902,3 тис. грн.; 
спеціального фонду селищного бюджету – 7 863,3 тис. грн. 

за видатками селищного бюджету в сумі – 128 914,9тис. грн., 
в тому числі: 
загального фонду селищного бюджету – 128 322,2 тис. грн.; 
спеціального фонду селищного бюджету –592,7 тис. грн. 
 

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Великоберезовицької  селищної 
ради. 
 
Селищний голова                                                        Андрій ГАЛАЙКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пояснювальна записка до звіту 
 про виконання бюджету Великоберезовицької селищної ради  

за  9місяців2022 року. 
 

ДОХОДИ 
За 9 місяців 2022 року до загального та спеціального фондів Великоберезовицького 

селищного бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 140765,6тис. грн., що 
на 9 019,1 тис. грн. (або на 3%) більше аналогічного показника відповідного періоду 
минулого року (136822,7 тис. грн.), в тому числі: 

- до загального фонду –132902,3 тис. грн. (97,1% до плану звітного періоду),що на 
2738,0 тис. грн. (або 2%)  менше аналогічного періоду минулого року(135640,3 тис. грн); 

- до спеціального фонду –7863,3тис. грн. (103,7%до плану),що на 6680,9 тис. грн. 
більше аналогічного періоду минулого року; 

До загального фонду селищного бюджету за 9 місяців 2022 року надійшло власних 
доходів 86308,3 тис. грн., що складає 95,6 % до плану(90289,8 тис. грн.) та на 3% більше до 
відповідного періоду минулого року (83553,2 тис. грн.) 

Основними бюджетоутворюючими платниками Великоберезовицької територіальної 
громади за звітний період є:  

ПАП «Агропродсервіс» (частка надходжень до загального фонду селищного бюджету-
18,8%), відділ освіти Великоберезовицької селищної ради (6,7%), ТОВ «Спецавтоінвест» 
(4,6%), Тернопільська облспоживспілка (2,3%), ТОВ «Рома» (1,9%), ТОВ 
«Тернопільелектропостач» (1,4%), АТ «Українська залізниця» (1,9%),Великоберезовицька 
селищна рада (1,4%), ТОВ Глобинський м’ясокомбінат (1,5%)ФОП Питель В.І. (1,4%),ТОВ  
Мишковицькийспиртзавод (1,3%), ФОП Ратушняк В.В.(1,3%),КНПТРР ТРЦПМСД (1,2%) та 
інші. 

Основними видами надходжень селищного бюджету є:  
- податок на доходи фізичних осіб: 
частка в структурі власних доходів 58,3 відсотки, 
фактично поступило 50356,0тис. грн., що на 2651,7тис. грн. більше аналогічного 

періоду минулого року 
найбільші платники даного податку: ПАП «Агроподсервіс»(13023,3тис.грн.);Відділ 

освіти Великоберезовицької селищної ради (5773,0тис.грн.); ТОВ «Спецавтоінвест» 
(3980,1тис.грн.); ТОВ Глобинський м’ясокомбінат (1116,9 тис грн.); ФОП 
РатушнякВ.В.(1087,3 тис. грн). 

- місцеві податки та збори– 30833,4 тис. грн.(95,6 %),їх частка в структурі власних 
доходів 35,7 відсотки, 

із них: 
- єдиний податок – фактично поступило – 17557,1 тис. грн. (120,0% до плану), що на 

3359,4 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року. 
Найбільшими платниками єдиного податку є: ПАП «Агропродсервіс» (884,5 тис. грн.), 

ФОП Питель В.І. (459,8тис.грн.), ТОВ «Пролісок» (260,1тис.грн.), ФОП Николишин Б.В. 
(322,9тис.грн.) 

- податок нанерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - фактично поступило 
6061,7 тис. грн.,при плані 7709,3тис. грн.(78,6%). 

Найбільшими платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
є: Тернопільська облспоживспілка (1852,5тис.грн.),ПАП «Агропродсервіс» (1070,3тис.грн.), 
ТОВ ФК «Фінгарант» (441,3тис.грн.), ТОВ «Партнер-Авто-Пром» (307,9 тис. грн.), ТОВ 
«ТРЕЙД-АГРОХІМ» (176,9 тис. грн.),ТОВ «Мишковицький спиртовий завод» (132,0 тис. 
грн.), ТОВ «Тернопільський КШБМ» (170,8 тис. грн.). 

- земельний податок та орендна плата з юридичних та фізичних осіб – фактично 
поступило – 7045,1тис. грн. при плані 9812,4 тис. грн. (71,8%), що на 7164,1 тис. грн. менше 
фактичних надходжень за 9 місяців минулого року. 



 

Найбільшими платниками земельного податку та орендної плати за землю є: АТ 
«Українська залізниця» (1385,7 тис.грн.),ПАП «Агроподсервіс» (1281,6тис.грн.), НЕК 
«Укренерго» (369,2 тис.грн.); ТОВ «Тернопільський КШБМ» (351,8тис.грн.), ФОП Зазуляк 
І.Є. (245,4 тис.грн.). По причині змін в законодавстві (застосування понижуючого 
коефіцієнта) АТ «Українська залізниця» сплачено земельного податку на901,6 тис. грн. 
менше аналогічного періоду минулого року. 

- по туристичному збору фактично поступило 123,1тис. грн., що на 91,4 тис. грн. 
більше минулого року.Сплачують туристичний збір15 надавачів відповідних послуг (1 
юрособа ТОВ «Готельний комплекс Глобус», 14 – ФОП) 

-  внутрішні податки на товари та послуги – 3960,2 тис. грн. (98,6%) в т. ч:   
акцизний податок з пального – 423,5 тис. грн. (62,4% до плану), 
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів поступило 3536,6 тис. грн. (106,0 %до плану). 
Неподаткові надходження складають 1051,5 тис. грн. (105,9 %), в т.ч.: 
- інші надходження (штрафні санкції та адміністративні штрафи)-42,6тис. грн. 

(58,7%) 
- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності становлять 677,8 тис. грн.(73,7%); 
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 99,6тис. грн. при плані 24,4 тис. грн.,  
- інші неподаткові надходження – 331,1 тис. грн. (з них 239,9 тис. грн.- повернення 

невикористаних в 2021 році коштів субвенції на співфінансування інвестиційних проектів 
(будівництво школи та ЦНАПу); 4,7 тис. грн - повернення невикористаних коштів іншої 
субвенції, 86,5 тис. грн. –відновлення касових видатків минулих бюджетних періодів ) 

По спеціальному фонду за звітний період надійшло 7863.4 тис. грн., або 103,7% до 
планових показників, в т. ч.: 

- екологічний податок –363,0 тис. грн.; 
- інші неподаткові надходження – 53,5 тис. грн.; 
- власні надходження бюджетних установ – 603,9 тис. грн.; 
- кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення, що перебувають у 

комунальній власності – 6842,9тис.грн. (в тому числі від ТОВ Тернопільський КШБМ – 
5438,6 тис. грн.; ПП «Вексель» - 79,6 тис. грн.; ФОП Зазуляк І.Є. – 1222,2 тис. грн.; інші 
платники: Рожик І.М., Мерц Є. Є.,Рудий В.І., Закала С.В. – 54,3 тис. грн.) 

До загального фонду селищного бюджету за звітний період надійшло 46593,97тис. грн. 
міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів. 

За  9 місяців 2022 року у Великоберезовицькій селищній раді нараховується 
1393активних платників податків(юридичні та фізичні особи - приватні підприємці), із них 
юридичних осіб - 264, ФОП -1129).Єдиний податок сплачують 947 платників в т.ч. єдиний 
податок з фізичних осіб -898, єдиний податок з юридичних -21,єдиний податок з 
сільськогосподарських товаровиробників -28. 

 
ВИДАТКИ 

Фактичне виконання селищного бюджету за 9 місяців 2022 рокуза видатками становить 
128914,9тис. грн., або 71,4% до уточненого плану,в тому числі: 

за загальним фондом – 76,0% (уточнений план – 168835,7 тис. грн., факт –128322,2тис. 
грн.) 

за спеціальним фондом бюджету–5,1% (уточнений план – 11605,5 тис. грн., факт – 
592,7тис. грн.). 

Освоєння та використання коштів селищного бюджету ускладнено особливим режимом 
виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, 
відповідно до постанови КМУ від 9.06.2021 р. №590 (зі змінами та доповненнями). 



 

Із загальної суми видатків на забезпечення діяльності селищної ради та органів 
управління окремих структурних підрозділів (юридичних осіб) використано 19327,3 тис. грн. 
(71,1%), на освіту – 76012,0 тис. грн. (86,9), на культуру – 7667,0тис. грн. (86,7), фізичну 
культуру і спорт – 1620,9 тис. грн.(55,1%), на охорону здоров’я – 761,6 тис. грн.(55,5%), 
соціальне забезпечення – 3077,5 тис. грн. (74,2%), житлово-комунальне господарство – 
18972,4 тис. грн. (52,6%), економічна та інша діяльність – 986,3 тис. грн. (11,8%), 
міжбюджетні трансферти – 489,9 тис. грн. (11,9%). 

За економічною класифікацією видатків: 
- заробітна плата– 77855,8 тис. грн.,  
- нарахування на заробітну плату – 17032,3 тис. грн. 
- оплата енергоносіїв – 6169,2 тис. грн. 
- продукти харчування – 1512,6тис. грн. 
- інша субвенція (бюджету м.Тернопіль) –400,0 тис. грн. (освітні послуги) 
- трансферти підприємствам, установам – 7824,4тис. грн. 
- інші виплати населенню – 1121,0 тис. грн. 
- інші видатки –17014,6тис. грн. 

За звітний періодрозподілено вільних залишків коштів за загальним фондом в сумі 
18508,1 тис. грн., зокрема направлено на оплату праці з нарахуванням – 3670,9 тис. грн., на 
оплату комунальних послуг – 2023,0 тис. грн., медикаменти та перв’язувальні матеріали 
200,0 тис. грн., продукти харчування 550,0 тис. грн., капітальні видатки – 1758,0 тис. грн., 
інші видатки – 10306,2 тис. грн.  

Нерозподілені вільні залишки станом на 01.10.2022р – 93,4 тис. грн. 
Протягом звітного періоду розроблялись нові місцеві програми у зв’язку із введенням 

воєнного стану в Україні,програми підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих 
осіб, Програма сприяння територіальній обороні у Великоберезовицькій територіальній 
громаді, Програма цивільного захисту населення. Також вносились зміни до діючих програм, 
що реалізуються за рахунок коштів селищного бюджету, відповідно до наявних фінансових 
ресурсів та з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку та соціально значимих проектів. 
На реалізацію регіональних програм в 2022 році скеровано кошти загального фонду в сумі 
18155,2 тис. грн, спеціального фонду – 476,0 тис. грн. 

Станом на 1.10.2022 року простроченої кредиторської заборгованості за захищеними 
статтями немає. 

Інформація щодо надходжень податків і зборів у розрізі всіх видів платежів та 
платників податків за підсумками дев’яти місяців надіслана всім старостатам для 
опрацювання. 

 
 
 
 
 

Начальник фінансового відділу                                                      Ольга КАЗИМИРІ 

 

 

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект 2   
  

від     листопада  2022 року № 

Про внесення змін до Великоберезовицького  
селищного бюджету  на 2022 рік. 
 (код бюджету 19556000000) 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 
року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 
стану», виконавчий комітет Великоберезовицької селищної ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до фінансування селищного бюджету на 2022 рік (додаток 2 до 
рішення Великоберезовицької селищної ради від 22 грудня 2021 року № 1284 «Про 
селищний бюджет на 2022 рік») згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2. Внести зміни до розподілу видатків селищного бюджету на 2022 рік (додаток 3 
до рішення Великоберезовицької селищної ради від 22 грудня 2021 року №1284 «Про 
селищний бюджет на 2022 рік») згідно з додатком 2 до цього рішення, в тому числі: 

зміни видатків загального фонду (збільшення) в сумі 669 740гривень за 
рахунокперерозподілу видатків селищного бюджету на 2022 рік, а саме: 

- передача коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) (збільшення) – 611 550 гривень. 

- передача коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) за рахунок субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(збільшення) – 58 190 грн. 

зміни видатків спеціального фонду (зменшення) в сумі 669 740гривень за рахунок 
перерозподілу видатків селищного бюджету на 2022 рік, а саме: 

передача коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) (зменшення) – 611 550 гривень. 

- передача коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) за рахунок субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(зменшення) – 58 190 грн. 

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 році (додаток 4 до 
рішення Великоберезовицької селищної ради від 22 грудня 2021 року № 1284 «Про 
селищний бюджет на 2022 рік») згідно з додатком 3. 



 

4. Внести зміни до розподілу витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих 
програм у 2022 році (додаток 6 до рішення Великоберезовицької селищної ради від 22 
грудня 2021 року №1284 «Про селищний бюджет на 2022 рік») згідно з додатком 4. 

4. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних 
проектів у 2022 році (додаток 5 до рішення Великоберезовицької селищної ради від 22 
грудня 2021 року № 1284 «Про селищний бюджет на 2022 рік») згідно з додатком 5. 

5. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
6. Контроль за виконанням даного рішення доручити виконавчому комітету 

селищної ради. 

Селищний голова       Андрій ГАЛАЙКО 
 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення сесії селищної ради «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2022 рік» 
від  ___ листопада 2022 року № 

Внести зміни до селищного бюджету на 2022 рік, а саме: 

1. Здійснити перерозподіл видатків селищногобюджету на 2022 рік,  
в тому числі: 
1.1. Перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного бюджетуза 

рахунок залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ККД41051000) станом на 1.01.2022 
(постанова КМУ № 365 від 26.03.2022 р.),а саме: 
- Селищна рада: 

Зменшити – 200000 грн., з них: 
КПКВ 0113242 Інші заходи у сфері соцзахисту населення       – 200 000 грн. 

КЕКВ 2730 (матеріальні допомоги) 
Збільшити– 200000 грн., з них: 

КПКВ 0113230 «Підтримка внутрішньо переміщених осіб»        - 200 000 грн. 
КЕКВ 2282 (Програма – відеонагляд, система опалення) 
 

1.2. Зменшити обсяг видатківспеціального фонду селищного бюджету на суму –
1 219 550 грн.,в тому числі: 
- Відділ освіти                                                                       - 1 219 550грн. 
КПКВ 0611021«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти»КЕКВ 3132 капремонт даху ЗОШ с. Острів              - 1 219 550 грн., 

в тому числі за рахунок: 
передачі коштів з загального до спецфонду – 611 550 грн. 
доходів спецфонду (продаж землі) – 608 000 грн. 

 
1.3. Збільшити обсяг видатків селищного бюджету –1 219 550 грн., 



 

в тому числі по загальному фонду – 611 550 грн.,  
по спецфонду –608 000грн. (за рахунок доходів спецфонду) 

з них за головними розпорядниками: 
- Селищна рада                                                                              - 200 000 грн. 
КПКВ 0113242 Інші заходи у сфері соцзахисту населення          – 200 000 грн. 

КЕКВ 2730 (матеріальні допомоги) 
- Відділ освіти                                                                       - 875 550 грн.,  

в тому числі видатки загального фонду–267 550 грн., 
видатки спецфонду – 608 000 грн. 

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»                  - 57610 грн. 
КЕКВ 2111 заробітна плата – 6400 грн. 
КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці – 1410 грн. 
КЕКВ 2210 предмети, інвентар – 49 800 грн. 

КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти» – 166940 грн. 

КЕКВ 2111 заробітна плата – 8800 грн. 
КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці – 1940 грн. 
КЕКВ 2210 предмети, інвентар – 115 000 грн. 
КЕКВ 2240 оплата послуг – 41 200 грн. 

КПКВ 0618110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха» (Програма цивільного захисту) - 651000 грн. 

КЕКВ2282 (Програма цивільного захисту) – 43000 грн. 
КЕКВ 3110  спецфонд (генератори) – 608 000 грн. 

- Відділсоціальногозахистунаселення                                        - 24 000 грн. 
КПКВ 0813242 Інші заходи у сфері соцзахисту населення             – 20 000 грн. 

КЕКВ 2730 (Програма соцзахисту - допомога родинам загиблих) 

КПКВ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті»КЕКВ 2730                               - 4 000 грн. 

- Відділ культури                                                                   - 120 000 грн. 
КПКВ 1018110Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха - 120 000 грн. 

КЕКВ 2282 Програма цивільного захисту(облаштування та ремонт захисних споруд 
цивільного захисту (укриття) – 120 000 грн. 
 

1.4. Здійснити перерозподіл видатків в межах асигнуваньголовнихрозпорядників 
коштів селищного бюджету, в тому числі: 
- Відділ освіти: 

КПКВ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 

Зменшити спецфонд (передача з загального до спецфондусубвенційних коштів) – 
58190 грн. 

КЕКВ 3110 – 58190 грн. 
Збільшити загальний фонд – 58190 грн. 
КЕКВ 2210 предмети, інвентар – 58190 грн. 
 

- Фінансовий відділ: 
Зменшити – 624 000 грн., з них: 



 

КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів»КЕКВ 3220 (Будівництво ЗОШ)             – 624 000 грн. 

Збільшити – 624 000 грн., з них: 
КПКВ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 624 000 грн. 

КЕКВ 2620 Тернопільському обласному бюджету – 624000 грн., 
в тому числі: 

- для відшкодування витрат за спожиту електроенергію внутрішньо переміщеними 
особами КНП «Центр екстренної медичної допомоги та медицина катастроф» 
Тернопільської обласної ради в смт. В.Березовиця– 24 000 грн. 

- фінансування ремонту дороги Буцнів-Серединки - 600 000 грн. 
КПКВ 3710160 «Керівництво у відповідній сфері»: 

Зменшити – 68000 грн., в тому числі: 
КЕКВ 2240 оплата послуг – 30000 грн. 
КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 21500 грн. 
КЕКВ 2274 оплата природнього газу – 16500 грн. 

Збільшити – 68000 грн., в тому числі: 
КЕКВ 2111 заробітна плата – 48900 грн. 
КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці – 19100 грн. 
 

- Відділсоціальногозахистунаселення: 
Зменшити –  18000 грн., в тому числі: 

КПКВ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку» 2730        - 14000 грн. 
КПКВ 0813180 «Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг» 2730                                                                          
- 4000 грн. 

Збільшити – 18000 грн.. в тому числі: 
КПКВ 0813242«Інші заходи у сферісоцзахистунаселення» 2730- 18000 грн. 
КПКВ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення»: 

Зменшити – 10000 грн., в тому числі: 
КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 10000 грн. 

Збільшити – 10000 грн.. в тому числі: 
КЕКВ 2111 заробітна плата – 10000 грн. 

 
 
 

Начальник фінансового відділу                                  Ольга КАЗИМИРІВ 

 

 

 

 

 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   4  
  

від     листопада  2022 року № 

Про  внесення змін до « Програми підтримки 
внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб  
на території Великоберезовицької громади у зв’язку 
 із введенням воєнного стану в Україні » (із змінами) 
 

Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 
період воєнного стану»,з метою забезпечення проведення організаційних заходів з надання 
підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, виконавчий комітет 
Великоберезовицької селищної ради,  
 

ВИРІШИВ: 
  
        1.Внести зміни до  Програми підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб 
на території Великоберезовицької громади у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, 
виклавши її в новій редакції, а саме: 

збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів селищного бюджету, необхідних для 
виконання Програми (пункт 9 Паспорту Програми до 450,0 тис. грн. (на 200,0 тис. грн.) 

викласти в новій редакції  пункт 5 розділу VI Напрями діяльності та заходи Програми 
підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб на території Великоберезовицької 
громади. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань   
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
  

Селищний голова                                                     Андрій ГАЛАЙКО 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                      Додаток  
   

                                                                                                                                                                                     до рішення сесії селищної ради 
                                                                                      від __.11.2022 р № _____ 

 
 

ПРОГРАМА 
підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб на території  

Великоберезовицької громади у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні  
 

І. Паспорт програми 
 
1. Ініціатор розроблення програми Великоберезовицька селищна рада, відділ 

освіти Великоберезовицької селищної ради 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 
пророзроблення програми  

 

3. Розробник програми Великоберезовицька селищна рада 
4. Співрозробники програми Великоберезовицька селищна рада, 

Відділ освіти, відділ соціального захисту 
населення Великоберезовицької селищної 
ради 

5. Відповідальні виконавці програми Великоберезовицька селищна рада, 
Відділ освіти, відділ соціального захисту 
населення Великоберезовицької селищної 
ради 

6. Учасники програми  Великоберезовицька селищна рада, 
Відділ освіти, відділ соціального захисту 
населення Великоберезовицької селищної 
ради 

7. Термін реалізації програми 2022 рік, період дії воєнного стану 
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 
Селищний бюджет Великоберезовицької 
селищної ради 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього 

 
 

450,0 тис. гривень  
коштів селищного бюджету 450,0 тис. гривень  
коштів інших джерел - 

 
 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
 

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента 
України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою 
здійснення видатків з селищного бюджету на надання підтримки внутрішньо переміщених та 
евакуйованих осіб з територій ведення бойових дій, надання їм допомоги в задоволенні 
першочергових людських потреб, та соціального захисту на території Великоберезовицької 
територіальної громади, виникла необхідність в розробленні та прийнятті даної програми. 

Для забезпечення проведення організаційних заходів з надання підтримки 
внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, а саме: розміщення їх у закладах загальної 



 

середньої та дошкільної освіти територіальної громади, забезпечення харчуванням, 
комунальними послугами та енергоносіями, проведення інших першочергових заходів 
соціального захисту даних осіб, поряд з волонтерською допомогою населення громади, 
необхідне додаткове фінансування з селищного бюджету територіальної громади. 
Комплексне розв’язання порушених питань надасть змогу покращити вирішення завдань 
щодо надання підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб з зони бойових дій. 
 

ІІІ. Визначення мети програми 
 

Мета програми полягає у забезпеченні проведення організаційних заходів з надання 
підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, а саме: розміщення їх у закладах 
загальної середньої та дошкільної освіти територіальної громади, забезпечення харчуванням, 
комунальними послугами та енергоносіями, проведення інших першочергових заходів 
соціального захисту даних осіб, надання їм психологічної та іншої допомоги. 
 
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки та етапи виконання 

програми 
Основними шляхами та засобами вирішення визначених в програмі проблем є: 

       забезпечення організаційних заходів з надання підтримки внутрішньо переміщених та 
евакуйованих осіб; 

забезпечення належних умов тимчасового проживання та ночівлі; 
забезпечення при необхідності продуктами харчування, засобами гігієни та іншими 

засобами першої необхідності; 
забезпечення необхідними медикаментами; 
матеріально-технічне забезпечення розміщення зазначених осіб. 

Термін реалізації програми ̶ 2022рік. 
V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Виконання заходів програми дасть можливість значно підвищити рівень готовності та 
здатності Великоберезовицької територіальної громади надати соціально-гуманітарну 
допомогу та підтримку внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб під час дії воєнного 
стану в Україні. 

Реалізація заходів програми дозволить:  
створити належні умови для розміщення та тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених та евакуйованих осіб; 

забезпечити при необхідності продуктами харчування,  
засобами гігієни та іншими засобами першої необхідності; 
забезпечити необхідними медикаментами. 

Виконання заходів програми передбачається за рахунок коштів бюджету 
Великоберезовицької селищної ради в обсязі 250,0 тисяч гривень. 



VI. Напрями діяльності та заходи програми 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми 

Термін 
виконання 

заходу Виконавці 
Джерела 
фінансу- 

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуванн
я (вартість), 
тис. гривень 

Результати 

1 2 3 4 5 6  10 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Створити належні умови 
для розміщення та 
тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених 
та евакуйованих осіб;  
 

Підготувати відповідну 
кількість спальних місць, 
забезпечити тепло-, 
водопостачання та все 
необхідне для тимчасового 
розміщення внутрішньо 
переміщених та 
евакуйованих осіб в 
освітніх закладах: 

 
 
 
2022 рік 
 
 
 
 
 

Великобере- 
зовицька селищна 
рада; 
Відділ освіти 
селищної ради,  
 
 

Селищний 
бюджет 
 
 

25,0 

 

2 
 

Забезпечити продуктами 
харчування 

Придбання продуктів 
харчування 

2022 рік 
 

Великоберезовиць
ка селищна рада, 
Відділ освіти 
селищної ради,  
 

Селищний 
бюджет 
 

110,0 

 

3 

Забезпечити 
медикаментами 
 
 

Придбання медикаментів 2022 рік 
 

Відділ освіти 
селищної ради,  
 

Селищний 
бюджет 
 

10,0 
 

4 

 
Забезпечити засобами 
гігієни та іншими засобами 
першої необхідності 
 
 
 
 

Придбання засобів гігієни 
та інших засобів першої 
необхідності 

2022 рік 
 

Великоберезовиць
ка селищна рада, 
Відділ соціального 
захисту населення 
селищної ради  
 

Селищний 
бюджет 
 

5,0 

 

5 
Забезпечення  належних 
умов для проживання  
внутрішньо переміщених 

Придбання необхідних 
матеріалів для 
облаштування житлових 

2022 рік 
Великобере- 
зовицька селищна 
рада 

Селищний 
бюджет 
 

300,0 
 



 

та евакуйованих осіб, 
облаштування житлових 
приміщень та 
прибудинкової території, 
придбання , встановлення 
та обслуговування систем  
відеонагляду, придбання та 
ремонт системи опалення  

приміщень та 
прибудинкової території, а 
також встановлення  та 
обслуговування 

 Всього на виконання програми 450,0  
 



VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 
Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється  виконавчим 

комітетом Великоберезовицької селищної ради. 
Виконавці програми (Великоберезовицька селищна рада, відділ освіти, відділ 

соціального захисту) про результати виконання заходів програми звітує виконавчому комітету 
Великоберезовицької селищної ради. 
 
                

Секретар селищної ради                                              Олександра ЧУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   5  
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Великоберезовицької територіальної  
громади на 2023 рік 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 
цілями сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегією розвитку Тернопільської 
області на 2021-2027 роки та планом заходів з її реалізації у 2021-2023 роках, Стратегією 
розвитку Великоберезовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Планом заходів з 
її реалізації на 2021-2024, Законом України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», Наказом міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних 
документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», з метою 
забезпечення ефективного соціально-економічного та культурного розвитку 
Великоберезовицької територіальної громади, Великоберезовицька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Великоберезовицької територіальної громади на 2023 рік згідно додатку. 
 

2. Фінансовому відділу Великоберезовицької селищної ради забезпечити фінансування 
Програми у 2023 році. 
 

3. Відділу цифрової трансформації  та зв’язків з громадськістю  Великоберезовицької 
селищної ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не 
пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному 
сайті Великоберезовицької селищної ради. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань   планування 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Великоберезовицької селищної ради, 
заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до 
функціональних обов’язків та відділ економічного розвитку, інвестицій та державних  
закупівель.                                                                                                                              
Селищний голова                                                                       Андрій ГАЛАЙКО 

 



 

 
 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект  6   
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження  Програми «Організації                                                                 
культурно-масових заходів у Великоберезовицькій                                                       
територіальній громаді на 2023 рік» 

           Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та зметою 
створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвиткугромадян, збереження 
національних традицій, організації змістовного дозвіллянаселення, підтримки обдарованої 
молоді і дітей, підвищення культурного рівня та естетичного виховання населення, 
урізноманітнення проведення культурно-масовихзаходів на території громади, виконавчий 
комітет 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Програму «Організації культурно-масових заходів у Великоберезовицькій 
територіальній  громаді на 2023 рік», згідно додатку. 1 

2. Виконавчому комітету Великоберезовицької селищної ради забезпечити виконання 
Програми «Організації культурно-масових заходів у Великоберезовицькій територіальній 
громаді на 2023 рік». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови  Андрій 
КОЛІСНИКА. 

 

Селищний голова                                                                     Андрій ГАЛАЙКО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ПРОГРАМА 

організації культурно-масових заходів 
у Великоберезовицькій територіальній громаді на 2023 рік 

 
 

Програма спрямована на розв’язання проблем національно-культурного розвитку, 
збереження та примноження національно-культурної спадщини, традицій, збереження 
пам’яток культури, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, надання 
культурних послуг населенню. 

Програму розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу», «Про освіту», Указів Президента України від 13 березня 2002 року № 
239/2002 «Про створення літопису народної пам’яті», від 21 березня 2000 року № 485/2000 
«Про державну підтримку клубних закладів», від 22 березня 2000 року № 489/2000 «Про 
невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України», від 22 березня 2000 року № 490/2000 «Про 
невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», від 4 травня 2007 року № 378/2007 
«Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва». 
  

Мета Програми 
Головною метою Програми є: 
впровадження державної політики в галузі культури на території громади, підвищення її ролі 
у розвитку демократичного суспільства, створення сприятливих умов для розвитку 
культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей; 
відзначення на належному рівні державних, національних, професійних, духовних свят; 
підвищення рівня патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту України; 
належного задоволення культурних та духовних потреб  її мешканців; 
забезпечення належних умов для того, щоб заклади культури працювали краще, динамічніше, 
успішніше, здобували прихильність і визнання не лише у громаді, а й поза її межами; 

Строки та етапи виконання Програми 
 
Одноетапно. Початок -1 січня 2023 року, закінчення -31 грудня 2023 року. 
Результативні показники Програми 
Виконання Програми дасть можливість: 
підвищення патріотичного, естетичного, духовного виховання жителів громади, підтримка 
культурної спадщини; 
проведення свят у громаді на високому ідейному, художньому та організаційному рівні; 
залучення до культурно-мистецьких досягнень та надбань всіх верств населення; 
покращення матеріально-технічної бази закладів культури громади; 
збереження традицій Великоберезовицької територіальної громади; 
поліпшення стану пам’яток історії та культури, утримання їх в належному стані; 
поліпшення рівня культурного обслуговування населення; 
відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва та народної творчості; 
активізація участі закладів культури та їх представників у обласних, регіональних заходах; 
покращання інформаційного обслуговування населення, оновлення бібліотечних фондів та 
збільшення кількості читачів в  бібліотеках; 
покращення творчого співробітництва, підтримка діяльності творчих спілок та художніх 
самодіяльних колективів; 
поліпшення естетичного виховання, підготовка кадрів та забезпечення передачі народних 
традицій наступним поколінням. 

Перелік завдань та заходів Програми 
 



 

Основними завданнями Програми є:об’єднання зусиль виконавчого апарату, депутатського 
корпусу селищної ради, установ, організацій усіх форм власності, жителів громади у надбанні 
та використанні виховних і культурних цінностей нашої громади, українського народу; 
 
 
відродження та збереження української духовної спадщини; 
сприяння національно-культурному відродженню громади; 
проведення культурно-мистецьких заходів на високому рівні; 
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною 
матеріально-технічною базою; 
збереження історико-культурної і матеріально-духовної спадщини для майбутніх поколінь; 
сприяння творчому і духовному розвитку особистості; 
залучення до культурного життя громади якомога більшої кількості населення; 
сприяння висвітленню історії Українського козацтва, проведення тематичних заходів з метою 
виховання у молоді поваги до духовної спадщини українського народу; 
розвиток самодіяльної народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і 
декоративно – прикладного мистецтва; 
оновлення бібліотечних фондів; 
охорона і збереження пам’яток археології та історії. 
Ресурсне забезпечення Програми 
 
Фінансування Програми здійснюється із місцевого бюджету Великоберезовицької селищної 
ради. 
Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 
 
Управління здійснює відділ культури Великоберезовицької селищної ради, контроль - 
постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення. 
Основні культурно-масові заходи, які будуть проводитись у 2023 році та потребують 
фінансування: 
№ НАЗВА ЗАХОДУ потреби Дата 

проведення 
1 Різдвяний Фестиваль мистецтв 

«Коляда єднає Україну» 
Послуги: по встановленню сцени, 
монтажу сцени, по освітленню та 
озвученню, оформленні сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  конкурсних призів, 
банерів, костюмів, одягу сцени, 
сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

21 січня 

2 Заходи з нагоди 104-річниці  від  
Дня проголошення Акту Злуки 
Української Народної Республіки й 
Західноукраїнської Народної 
Республіки 

Придбання:  інформативних 
матеріалів, квітів. 

22 січня 

3 Заходи з відзначення Дня пам’яті 
героїв Крут. 

Придбання:  інформативних 
матеріалів, квітів, інших 
матеріалів. 

29 січня 

4 Скорботні заходи з нагоди 8-ї 
річниці  Героїв Небесної Сотні  
«Небесна Сотня - Ангели, які 
тримають українське небо » 

Придбання:  інформативних 
матеріалів, квітів, книг, друкованої 
продукції. 20 лютого 

5 Заходи до 209 річниці  від дня 
народження Тараса Григоровича 
Шевченка (1814-1861), 

Послуги: по встановленню сцени, 
монтажу сцени, по освітленню та 
озвученню, оформленні сцени, 

березень 



 

українського поета, художника, 
мислителя «Вогонь запалений 
Тарасом, у нашім серці не погас» 

пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  конкурсних призів, 
банерів, костюмів, одягу сцени, 
сувенірної продукції, інформативних 
матеріалів, квітів, аксесуарів сцени 

6 Святкові заходи до Воскресіння 
Христового «Великдень 
святкуємо з родинами»  

Послуги: по оформленню сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  банерів, костюмів, 
одягу сцени, сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

квітень-травень 

7 Святкові заходи присвячені Дню 
Матері  «Бережіть Матерів» 

Послуги: по оформленню сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  банерів, костюмів, 
одягу сцени, сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

травень 

8 Мистецьке свято «Вишиванка, 
мов долі моєї цвіт», присвячене 
Всесвітньому Дню вишиванки 

 
травень 

9 Заходи  до дня Європи в Україні 
«Україна – це Європа» 

 
травень 

10 Відзначення Дня пам’яті та 
примирення «Нашу пам'ять 
обпалює вічний вогонь» 

Послуги: по оформленню сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  банерів, костюмів, 
одягу сцени, сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

травень 

11 Заходи  з вшанування героїв 
національно-визвольної боротьби 
українського народу День Героя 
«Земля Героїв України» 

Послуги: по оформленню сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  банерів, костюмів, 
одягу сцени, сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

травень 

12 Заходи до Міжнародного Дня сім’ї 
«Без сім’ї немає щастя на землі» 

 
травень 

13 Заходи До Дня захисту дітей 
«Малесенькі долоньки сина чи 
доньки». 

 
1 чевня 

14 Урочисті  заходи, присвячені  27-
річниці з дня прийняття 
Конституції України «З Україною 
в серці». Звіт художніх колетивів 
громади. 

Послуги: по встановленню сцени, 
монтажу сцени, по освітленню та 
озвученню, оформленні сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  конкурсних призів, 
банерів, костюмів, одягу сцени, 
сувенірної продукції, інформативних 
матеріалів, квітів, аксесуарів сцени. 

28 червня 

15 Заходи	до	Дня	Молоді	«Квітуй	у	
пісні	й	добрих	справах,	чарівна	
молодість	моя»	

 
червень 



 

16 Заходи до 33-річниці 
проголошення Декларації про 
державний суверенітет України 
«Ми віримо в майбутнє твоє, 
Україно»  

Придбання:  сувенірної продукції, 
книг, друкованої продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів. 

липень 

17 Урочисті заходи присвячені 32-й 
річниці Незалежності України, 
Дню Державного Прапора України 
"Незалежна, неподільна Україна 
моя вільна». 

Послуги: по встановленню сцени, 
монтажу сцени, по освітленню та 
озвученню, оформленні сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  конкурсних призів, 
банерів, костюмів, одягу сцени, 
сувенірної продукції, інформативних 
матеріалів, квітів, аксесуарів сцени. 

24 серпня 

18 Заходи з відзначення 
Всеукраїнського дня Бібліотек 

Придбання:  сувенірної продукції, 
бібліотечного фонду, подарунків 
установам, інформативних 
матеріалів, квітів, аксесуарів сцени. 

30 вересня 

19  Заходи до Міжнародного дня 
Музики «Музика - найвиразніша 
мова без жодного слова» 

Придбання:  конкурсних призів,  
одягу сцени, сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

1 жовтня 

20  Заходи до Міжнародного дня 
людей похилого віку та Дня  
Ветерана  «Серце забуте обігрійте 
добром»  

Придбання:  сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів. 1 жовтня 

21 Героїко-патріотичні заходи 
«Благословенна та держава, що 
має відданих синів» до Дня 
Захисника України, Дня 
українського козацтва, Покрови 
Пресвятої Богородиці та річниці 
утворення УПА  

Послуги: по встановленню сцени, 
монтажу сцени, по освітленню та 
озвученню, оформленні сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  банерів, костюмів, 
одягу сцени, сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

14 жовтня 

22 Урочисті заходи присвячені  105-
річниці утворення ЗУНР  «ЗУНР – 
провісниця держави Україна»  

 
листопад 

23 Заходи з відзначення 9-річниці 
Революції Гідності «Герої не 
вмирають » 

Придбання:  банерів, одягу сцени, 
сувенірної продукції, інформативних 
матеріалів, квітів, аксесуарів сцени. 

листопад 

24 Заходи до Дня пам’яті жертв 
голодоморів та політичних 
репресій  в Україні «Це важко  
збагнути, ще важче забути» 

Придбання квітів, свічок 

Листопад 

25 Заходи до Дня Збройних Сил 
України «Ти солдат України» 

Придбання:  сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

Грудень 

26 Заходи з організації та проведення  
свят Миколая, новорічних  і  
різдвяних свят для дітей та 
юнацтва громади «Святий 
Миколай», «Новий рік та Різдво  
починають мандрівку». 

Послуги: по оформленню сцени, 
пошиття костюмів, одягу сцени, 
інші послуги. 
Придбання:  банерів, костюмів, 
одягу сцени, сувенірної продукції, 
інформативних матеріалів, квітів, 
аксесуарів сцени. 

18-19 грудня 

 
Загальний обсяг фінансування – 300 тис.грн. 
Начальник відділу культури                Микола ЗЛОНКЕВИЧ 



 

 
 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект 7   
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження  цільової «Програми цивільного захисту  
населення і територій Великоберезовицької селищної ради 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  
на 2023 рік» 
 
 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а 
також з метою зниження ризику надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких 
ситуацій, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету 
та соціально – економічного розвитку, виконавчий комітет Великоберезовицької   селищної  
ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
 

1. Затвердити цільову «Програму цивільного захисту населення і територій 
Великоберезовицької селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2023 рік» (додається). 
 
 
2.Контроль за виконанням даної програми покласти на заступника селищного голови 
 

 
       Селищний голова                                                         Андрій ГАЛАЙКО 

  



 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії   

Великоберезовицькоїселищної ради  
від ___.11.2022 р.№___ 

 
ПРОГРАМА 

цивільного захисту населення і території Великоберезовицької селищної ради від  
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  

на 2023 рік 
 

Ініціатор розроблення програми Великоберезовицька селищна рада  
Розробник програми Великоберезовицька селищна  рада 
Співрозробник програми ДПРЗ-3 ГУДСНС України у Тернопільській області 
Відповідальні виконавці 
програми 

ДПРЗ – 3 ГУДСНС України у Тернопільської 
області,  
Відділ освіти Великоберезовицької селищної ради, 
Комунальний заклад «Дитячо- юнацька спортивна 
школа - «ОЛІМП» Великоберезовицької селищної 
ради Тернопільської області, Відділ культури  
Великоберезовицької селищної ради. 

Термін реалізації програми  2023 рік 
Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми 

Селищний бюджет  

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми всього, у 
тому числі 

3100,0 тис. гривень 

Коштів селищного бюджету 3100,0 тис. гривень 
 

 
Мета Програми 

Метою цільової програми цивільного захисту населення і територій Великоберезовицької 
селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 
рік є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від 
наслідків таких ситуацій, а також з метою забезпечення проведення ремонтних робіт у 
захисних спорудах, які розміщені у закладах освіти (ЗЗСО та ЗДО) Великоберезовицької 
селищної ради. Також з метою забезпечення проведення ремонтних робіт у захисних 
спорудах, які розміщені  в комунальному закладі «Дитячо - юнацька спортивна школа - 
«ОЛІМП» Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області і з метою 
забезпечення проведення ремонтних робіт у захисних спорудах, які знаходяться на балансі і 
в оренді Відділу культури  Великоберезовицької селищної ради. 

 
Заходи та завдання Програми 

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 
• Підвищення стану пожежної безпеки на території селищної  ради, проведення відповідних 

навчань населення шляхом покращення матеріально – технічного стану органу управління 
та сил цивільного захисту; 

Для розв’язання проблем цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу 
робіт та закупівлю інвентаря, матеріалів щодо: 
• технічного покращення органу управління та сил цивільного захисту; 
 



 

 
 
 
проведення поточних ремонтних робіт у захисних спорудах, які розміщені у комунальних 

закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Великоберезовицької 
селищної ради; в комунальному закладі «Дитячо - юнацька спортивна школа - «ОЛІМП» 
Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області; в комунальних закладах, які 
знаходяться на балансі і в оренді Відділу культури  Великоберезовицької селищної ради. 
Закупівля та ремонт електрогенеруючого обладнання та паливно – мастильних матеріалів 
для них. 

 
Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 
• Забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів 

виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; 
• Знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; 
• Здійснити матеріально-технічне покращення органу управління та сил цивільного захисту; 
• Підвищити стан пожежної безпеки на території селищної ради ; 
• Підвищити заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій. 
• Забезпечити безперебійне електропостачання комунальних установ та населення 

Великоберезовицької селищної ради. 
 

Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми 
Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок 

коштів селищного бюджету.  
Загальний обсяг фінансування програми становить 3100,0 тис. грн. 
 

Відповідальний виконавець Програми 
 Відповідальним виконавцем програми та головним розпорядником коштів є 
Виконавчий комітет Великоберезовицької селищної  ради, Відділ освіти Великоберезовицької 
селищної ради, Комунальний заклад «Дитячо- юнацька спортивна школа - «ОЛІМП» 
Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області та ДПРЗ – З ГУДСНС України у 
Тернопільській області, Відділу культури  Великоберезовицької селищної ради.



 

Заходи та завдання цільової Програми цивільного захисту населення і територій  
Великоберезовицької селищної  радивід надзвичайних ситуацій техногенного та природного  

характеру на 2023 рік 
№ 
з/п 

 
 
Пріоритетні завдання 

 
 
Заходи 

 
 
Строки 
виконання 

 
 
Виконавці 

 
 
Джерела 
фінансува
ння 

Орієнтовані 
обсяги 
фінансування, 
тис. грн. у тому 
числі  

Очікуваний 
результат 

20
23

 р
 

Ра
зо

м 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Збільшення 
ефективності роботи 
пожежно – 
рятувальних 
підрозділів при 
ліквідації 
надзвичайних подій, 
проведенні навчань та 
тренувань на території 
селищної  ради 
шляхом проведення 
заходів зі створення 
резерву бойового 
одягу та спорядження, 
паливо мастильних 
матеріалів, а також 
запасних частин для 
пожежної техніки, і 
приладів зв’язку 

 
Закупівля бойового 
одягу та спорядження, 
паливо мастильних 
матеріалів, а також 
запасних частин для 
пожежної техніки та 
приладів зв’язку 

 
2023 рік 

 
ДПРЗ – 3 
ГУДСНС України 
у Тернопільській 
області 

 
Селищний 
бюджет 

 
100,0 

 
100,0 

 
Створення резерву 
бойового одягу та 
спорядження, 
паливо мастильних 
матеріалів, а також 
запасних частин 
для пожежної 
техніки та 
приладів зв’язку 



 

2 Поточний ремонт 
захисних споруд  
Цивільного захисту, 
забезпечення 
інвентарем та 
закупівля матеріалів 
для поточного 
ремонту. 

Виконання поточних 
ремонтних робіт 
захисних споруд 
цивільного захисту 
комунальної власності, 
та закупівля інвентаря, 
матеріалів. 

2023 рік Виконавчий 
комітет селищної 
ради, підрядна 
організація, 
Відділ освіти 
Великоберезови 
цької селищної 
ради , 
Комунальний 
заклад «Дитячо - 
юнацька спортивн
а школа - 
«ОЛІМП» 
Великоберезовиц
ької селищної 
ради 
Тернопільської 
області, Відділу 
культури  
Великоберезовиц
ької селищної 
ради. 

місцевий 
бюджет 

2000,0 2000,0 Ремонтні роботи, 
обладнання, 
матеріали. 

3 Забезпечення 
комунальних закладів 
та установ 
Великоберезовицької 
селищної ради 
безперебійним 
електро-, водо-, газо- 
та теплопостачанням 
на час аварійних   
(віялових) відключень.  

Проведення ремонтних 
робіт та закупівля 
необхідних товарів та 
матеріалів (в тому 
числі закупівля 
електричних матеріалів 
та обладнання, 
закупівля 
електрогенераторів, 
закупівля паливно- 

2023 рік   1000,0 1000,0 Ремонтні роботи, 
обладнання, 
матеріали, товари. 



 

мастильних матеріалів 
для електрогенеруючих 
приладів).  

Всього: 3100,0 3100,0  

 
 

Секретар  селищної ради                                       Олександра  ЧУРА 

 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект 9  
  

від     листопада  2022 року № 

Про внесення змін до Положення про 
відділ «Центр надання адміністративних 
послуг» Великоберезовицької селищної 
ради  
 

 

 
          Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
адміністративні послуги»,  постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118  
«Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» 
(зі змінами), рішеннямВеликоберезовицької селищної ради від 11.08.2022 № 1693 «Про 
затвердження Концепції створення Центру надання адміністративних 
послугВеликоберезовицької селищної ради», з метою покращення якості надання 
адміністративних послуг,  Великоберезовицька селищнарада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Внести зміни до додатку 1 «Положення про відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Великоберезовицької селищної ради рішення  
Великоберезовицької селищної ради від 11 серпня 2022 року № 1695«Про внесення змін 
до Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Великоберезовицької 
селищної ради», затвердивши додаток №1 у новій редакції (додається).  

2. Відділу цифрової трансформації  та зв’язків з громадськістю 
Великоберезовицької селищної радиз дотриманням вимог Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення 
оприлюднити його на офіційному сайті Великоберезовицької селищноїради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг Великоберезовицької селищної ради. 

 
 
 
 
Селищний голова            Андрій ГАЛАЙКО 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект  10  
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження Регламенту 
Центру надання адміністративних послуг 
Великоберезовицької селищної ради  
 

 

 
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», з 
урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №588 (зі 
змінами), рішеннями Великоберезовицької селищної ради від 05.04.2021 за  № 145 «Про 
створення Центру надання адміністративних послуг Великоберезовицької селищної ради»  
та від 11.08.2022 за № 1695 «Про внесення змін до Положення про відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Великоберезовицької селищної ради»,  Великоберезовицька 
селищна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг 
Великоберезовицької селищної ради, згідно з додатком до цього рішення (додається). 

2. Норми Регламенту Центру надання адміністративних послуг 
Великоберезовицької селищної ради в частині безбар’єрності, інклюзії, графіку роботи, 
тощо вступають у дію після успішної реалізації проєкту «Будівництво Центру надання 
адміністративних послуг по вул. С.Бандери, 1а в смт. Велика Березовиця Тернопільського 
району Тернопільської області» та введення в експлуатацію будівлі ЦНАП. 

 2. Відділу цифрової трансформації  та зв’язків з громадськістю  
Великоберезовицької селищної ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення 
оприлюднити його на офіційному сайті Великоберезовицької селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг Великоберезовицької селищної ради 

 
 
Селищний голова                    Андрій ГАЛАЙКО 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   11 
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження Переліку       
адміністративних послуг, які  
надаються через Центр надання 
адміністративних  послуг  
Великоберезовицької селищної ради 
 

 

 
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 
«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523 (зі 
змінами),рішеннямиВеликоберезовицької селищної ради від 05.04.2021 за  № 145 «Про 
створення Центру надання адміністративних послуг Великоберезовицької селищної ради»  
та від 11.08.2022 за № 1695«Про внесення змін до Положення про відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Великоберезовицької селищної ради», Великоберезовицька 
селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр 
надання адміністративних послуг Великоберезовицької селищної ради, згідно з 
додатком 1 до цього рішення. 

2.  Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються на віддалених 
робочих місцях адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Великоберезовицької селищноїради, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Керівникам виконавчих органів (структурних підрозділів) вжити необхідних 
заходів щодо розроблення/оновлення та затвердження в установленому порядку 
інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктами надання 
яких є відповідні виконавчі органи (структурні підрозділи) Великоберезовицької 
селищної ради. 

4. Відділу цифрової трансформації  та зв’язків з громадськістю  
Великоберезовицької селищної ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення 
оприлюднити його на офіційному сайті Великоберезовицької селищної ради. 

5. Відділу економічного розвитку, інвестицій та державних 
закупівельВеликоберезовицької селищної ради  довести це рішення до відома суб’єктів, 
які визначені у додатку до нього.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Тимчія. 

                Селищний голова                    Андрій ГАЛАЙКО  



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

від     листопада  2022 року № 

 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки та передачу 
земельної ділянки в постійне користування  
 

Відповідно до статей  12, 50, 51, 92, 116,  Земельного кодексу України,  законів  
України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,  статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  комунального 
підприємства  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Великоберезовицька селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування комунальному підприємству «Аква-Сервіс» площею 0,0770 га кадастровий 
номер 6125255200:02:002:2667 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, розташовану за адресою: смт. 
Велика Березовиця,                            вул. Енергетична, 17/2  Тернопільського району. 

2. Передати комунальному підприємству «Аква-Сервіс» у  постійне користування 
земельну ділянку площею 0,0770 га кадастровий номер  6125255200:02:002:2667 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури,  розташовану за адресою: смт. Велика Березовиця, вул. 
Енергетична , 17/2 Тернопільського району. 

3. Керівнику комунального підприємства «Аква-Сервіс» забезпечити проведення 
державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою. 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

Селищний голова                                                                Андрій ГАЛАЙКО 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки та передачу 
земельної ділянки в постійне користування  
 

Відповідно до статей  12, 50, 51, 92, 116,  Земельного кодексу України,  законів  
України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,  статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  комунального 
підприємства  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Великоберезовицька селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування комунальному підприємству «Аква-Сервіс» площею 0,1019 га кадастровий 
номер 6125255200:02:002:2671 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, розташовану за адресою: смт. 
Велика Березовиця,                            вул. Енергетична, 17  Тернопільського району. 

2. Передати комунальному підприємству «Аква-Сервіс» у  постійне користування 
земельну ділянку площею 0,1019 га кадастровий номер  6125255200:02:002:2671 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури,  розташовану за адресою: смт. Велика Березовиця, вул. 
Енергетична , 17 Тернопільського району. 

3. Керівнику комунального підприємства «Аква-Сервіс» забезпечити проведення 
державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою. 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 

Селищний голова                                                                Андрій ГАЛАЙКО  



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки та передачу 
земельної ділянки в постійне користування  
 

Відповідно до статей  12, 50, 51, 92, 116,  Земельного кодексу України,  законів  
України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,  статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  комунального 
підприємства  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Великоберезовицька селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування комунальному підприємству «Аква-Сервіс» площею 0,0405 га кадастровий 
номер 6125255200:02:002:2663 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, розташовану за адресою: смт. 
Велика Березовиця,                            вул. Микулинецька, 6   Тернопільського району. 

2. Передати комунальному підприємству «Аква-Сервіс» у  постійне користування 
земельну ділянку площею 0,0405 га кадастровий номер  6125255200:02:002:2663 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури,  розташовану за адресою: смт. Велика Березовиця, вул. 
Микулинецька, 6  Тернопільського району. 

3. Керівнику комунального підприємства «Аква-Сервіс» забезпечити проведення 
державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою. 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 

Селищний голова                                                                Андрій ГАЛАЙКО  



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки та передачу 
земельної ділянки в постійне користування  
 

Відповідно до статей  12, 50, 51, 92, 116,  Земельного кодексу України,  законів  
України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,  статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  комунального 
підприємства  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Великоберезовицька селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування комунальному підприємству «Аква-Сервіс» площею 0,1435 га кадастровий 
номер 6125255200:02:002:___ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, розташовану за адресою: смт. 
Велика Березовиця,                            вул. Миру -бічна   Тернопільського району. 

2. Передати комунальному підприємству «Аква-Сервіс» у  постійне користування 
земельну ділянку площею 0,1435 га кадастровий номер  6125255200:02:002:___ для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури,  розташовану за адресою: смт. Велика Березовиця, вул. Миру – 
бічна  Тернопільського району. 

3. Керівнику комунального підприємства «Аква-Сервіс» забезпечити проведення 
державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою. 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 

Селищний голова                                                                Андрій ГАЛАЙКО  



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
   

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
 

Відповідно до статей  12, 22, 66, 76, 93, 120, 122, 123, 124, 186 Земельного кодексу 
України,  законів  України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,  
«Про оренду землі»,  статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву                                               ВАТ «Тернопільобленерго» про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи 
рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Великоберезовицька 
селищна рада. 
 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ВАТ «Тернопільобленерго»  площею 0,0093 га кадастровий номер 
6125283700:01:001:0361 для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що знаходиться за 
адресою: с. Мар᾿янівка, Тернопільського району.(ЗТП-438)  

2. Передати ВАТ «Тернопільобленерго»  в оренду на  10 (десять) років  земельну 
ділянку площею 0,0093 га кадастровий номер 6125283700:01:001:0361 для розміщення 
будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії,  за рахунок земель запасу (землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення ), розташованої за адресою : с. 
Мар᾿янівка  Тернопільського району.   

3. Встановити орендну плату за вище зазначену земельну ділянку у розмірі  5% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4. ВАТ Тернопільобленерго: 
4.1. Укласти з Великоберезовицькою селищною  радою в особі селищного голови 

договір оренди земельної ділянки та зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 
4.2. Виконувати обов'язки землекористувача згідно вимог Земельного кодексу 

України. 
4.3. Здійснити державну реєстрацію права оренди на вищезазначену земельну 

ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно» 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
 
  Селищний голова                                                       Андрій ГАЛАЙКО 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
 

Відповідно до статей  12, 22, 66, 76, 93, 120, 122, 123, 124, 186 Земельного кодексу 
України,  законів  України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,  
«Про оренду землі»,  статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву                                               ВАТ «Тернопільобленерго» про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи 
рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Великоберезовицька 
селищна рада. 
 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ВАТ «Тернопільобленерго»  площею 0,0530 га кадастровий номер 
6125285700:02:001:1004 для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, що знаходиться за 
адресою: с. Настасів,  Тернопільського району                 (ПС 35/10кВ « Настасів»).  

2. Передати ВАТ «Тернопільобленерго»  в оренду на  10 (десять) років  земельну 
ділянку площею 0,0530 га кадастровий номер 6125283700:02:001:1004 для розміщення 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії,  за рахунок земель запасу (землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення ), розташованої за адресою : с. 
Настасів   Тернопільського району.   

3. Встановити орендну плату за вище зазначену земельну ділянку у розмірі  5% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4. ВАТ Тернопільобленерго: 
4.1. Укласти з Великоберезовицькою селищною  радою в особі селищного голови 

договір оренди земельної ділянки та зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 
4.2. Виконувати обов'язки землекористувача згідно вимог Земельного кодексу 

України. 
4.3. Здійснити державну реєстрацію права оренди на вищезазначену земельну 

ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно» 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
 
  Селищний голова                                                       Андрій ГАЛАЙКО 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження технічної  документації 
з нормативно грошової оцінки земельної ділянки  
 

 Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статті 13, частини першої 
статті 15 Закону України « Про оцінку земель», керуючись пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву директора  КП 
«Тернопльводоканал» про затвердження технічної  документації з  нормативної грошової 
оцінки, враховуючи протокол  постійної комісії  з питань  містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Великоберезовицька селищна рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки комунальної власності, площею 24,104 га (кадастровий номер 
6125255200:01:001:2440), що знаходиться в користуванні                                КП 
«Тернопільводоканал» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води),  на території 
Великоберезовицької селищної ради (за межами населеного пункту). 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 

Селищний голова                                                                    Андрій ГАЛАЙКО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про надання дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення   
земельної ділянки в оренду  

 
Відповідно до статей  12, 116, 120, 122, 123, 124, 134  Земельного кодексу України,  

законів України «Про землеустрій»,  «Про оренду землі», статті  26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина про надання дозволу 
на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду , 
враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Великоберезовицька селищна                                                  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Патряк Степану Михайловичу  на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, орієнтовною площею 0,2500 га, 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності (угіддя господарські будівлі і 
двори), яка розташована за адресою вул. Ст. Бандери, 41,  смт. Велика Березовиця . 

2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду  представити на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

 

3. Контроль за виконаннм даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища селищної ради  

 

Селищний голова                                                        Андрій ГАЛАЙКО  

  

 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про продовження договору оренди 
земельної ділянки 

 Керуючись ст.12, 120, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України,  Закону 
України «Про оренду землі»,  п. 34 ст.26, ст.33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву підприємства  про поновлення договору  
оренди земельної ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Великоберезовицька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Продовжити  термін дії  договору  оренди земельної ділянки площею                 

0,8350 га, (кадастровий номер 6125280900:01:001:2800) для іншого 
сільськогосподарського призначення, розташованої на території села Буцнів                        
(за межами населеного пункту), укладеного з приватно-орендним  підприємством 
«Улич» від 11.11.2015 року  №396-СГ, зареєстрованого в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно 31.12.2015 року реєстраційний номер 825961661252. 

2. Селищному голові укласти додаткову угоду  до договору оренди  від 11.11.2015 
року  №396-СГ, якою: 

2.1. Продовжити  термін дії  договору оренди на 7  років. 
2.2. Встановити орендну плату в розмірі  12 відсотків від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки з розрахунку  на рік. 
2.3. Інші умови договору залишити без змін. 
3. Приватно - орендному підприємству «Улич» в порядку, визначеному чинним 

законодавством, провести  державну  реєстрацію додаткової угоди до договору оренди 
земельної ділянки  від 11.11.2015 року  №396-СГ .  

4. Після закінчення  терміну дії договору оренди приватно - орендному 
підприємству «Улич»  продовжити  строк оренди або повернути земельну ділянку  в стані 
придатному для  подальшого  використання  за цільовим призначенням. 
 

 

Селищний голова                                                  Андрій ГАЛАЙКО  

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про продовження договору оренди 
земельної ділянки 

 Керуючись ст.12, 120, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України,  Закону 
України «Про оренду землі»,  п. 34 ст.26, ст.33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву підприємства  про поновлення договору  
оренди земельної ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Великоберезовицька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Продовжити  термін дії  договору  оренди земельної ділянки площею                 

23,1300 га, (кадастровий номер 6125285700:01:001:0769) для ведення фермерського 
господарства, розташованої на території села Настасів                        (за межами 
населеного пункту), укладеного з гр. Сікорським Олегом Григоровичем від 29.11.2012 
року  № 114.  

2. Селищному голові укласти додаткову угоду  до договору оренди  від  29.11.2012 
року  № 114, якою: 

2.1. Продовжити  термін дії  договору оренди на 7  років. 
2.2. Встановити орендну плату в розмірі 5 відсотків від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки з розрахунку  на рік. 
2.3. Інші умови договору залишити без змін. 
3. Гр. Сікорському Олегу Григоровичу  в порядку, визначеному чинним 

законодавством, провести  державну  реєстрацію додаткової угоди до договору оренди 
земельної ділянки  від  29.11.2012 року  № 114 

4. Після закінчення  терміну дії договору оренди гр. Сікорському Олегу 
Григоровичу    продовжити  строк оренди або повернути земельну ділянку  в стані 
придатному для  подальшого  використання  за цільовим призначенням. 
 

 

Селищний голова                                                                               Андрій ГАЛАЙКО  

 

 

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження  технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної 
 ділянки комунальної власності  
  

Відповідно до статті 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 83 Земельного кодексу України, статей 19, 
56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Великоберезовицька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності  площею 15,3443 га кадастровий номер 
6125285400:02:001:3378, для будівництва та обслуговування будівель органів державної 
влади та місцевого самоврядування, розташованої заадресою вул. Січових Стрільців, 5а 
село Мишковичі   на триі  земельні длянки: 

- площею 0,1415 га кадастровий номер 6125285400:02:001:0325 для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування, 

- площею 0,0100 га кадастровий номер 6125285400:02:001:0327 для будівництва 
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, 

- площею 0,0095 га кадастровий номер 6125285400:02:001:0326 для будівництва 
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, 

2. Уповноважити селищного голову, Галайка А.В. здійснити державну реєстрацію 
права комунальної власності на земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень. 

3.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
 

Селищний голова                                                                      Андрій ГАЛАЙКО 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про вилучення земельної ділянки, 
що знаходиться  у користуванні  
гр. Мирки Л.М.  
 

Керуючись статтями 12, 141, 142 Земельного кодексу України, законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», Порядку 
ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів   
від 17 жовтня 2012 р. № 1051, розглянувши заяву громадянки Мирки Людмили 
Миколаївни про вилучення земельної ділянки враховуючи рекомендації  постійної комісії  
з питань  містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Великоберезовицька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Вилучити земельну ділянку площею 0,0500 га, для ведення особистого 
селянського господарства, розташовану за адресою:                        смт. Велика Березовиця, 
яка знаходиться у користуванні гр. Мирки Людмили Миколаївни відповідно до рішення 
Великоберезовицької селищної ради  №86 від 10.04.1997 та перевести дану земельну 
ділянку в землі запасу - землі не надані у власність або постійне користування в межах 
населеного пункту – землі сільськогосподарського призначення     (угіддя – рілля). 

 2.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної  ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 

Селищний голова                                                            Андрій ГАЛАЙКО  

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про   надання  дозволу   
на складання проекту  землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки 

 
Відповідно до статей  12, 65, 66, 120, 122  Земельного кодексу України, Водного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  приватного малого 
підприємства «Імпульс» про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення  в оренду земельної ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Великоберезовицька селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити приватному малому підприємству «Імпульс» у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду  на 49 
років орієнтовною площею 0,8016 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої 
промисловості (для обслуговування овочесховища), за рахунок земельної ділянки  
кадастровий номер 6125286400:01:001:0575 землі промисловості транспорту зв’язку, 
енергетики,оборони та іншого призначення  розташованої  в селі  Острів  на підставі   
пункту 3 статті 123, статті 120 Земельного кодексу України у зв’язку з тим,  що бажане 
місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах не 
відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними статтями 2, 6 Закону 
України «Про землеустрій», в частині раціональної системи землеволодінь та 
землекористувань та нерухомого майна розташованого на земельній ділянці. 

 
Селищний голова                                                               Андрій ГАЛАЙКО 

 

 

 

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про  передачу в оренду  
 земельної  ділянки    
 

 Відповідно до статей  12, 65, 66, 120, 122   Земельного кодексу України,  законів  
України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», статті  26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної особи - підприємця   про 
передачу земельної ділянки в оренду, враховуючи  рекомендації  постійної комісії  з 
питань  містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Великоберезовицька селищна рада. 

ВИРІШИЛА 
1. Передати  фізичній особі - підприємцю Дуб̓янському Ігорю Івановичу   в 

оренду терміном на 5 (п᾿ять) років земельну ділянку комунальної власності  площею 
0,2300 га  кадастровий номер 6125285700:02:001:1517 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, розташованої за адресою село Настасів  вул. Центральна 28, 29 . 

2.  Встановити орендну плату за вищезазначену земельну ділянку у розмірі  5 
% від  нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

3.  Фізичній особі - підприємцю Дуб̓янському Ігорю Івановичу: 
3.1. Укласти з Великоберезовицькою селищною  радою в особі селищного голови 

договір оренди земельної ділянки та зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 
3.2. Виконувати обов'язки землекористувача згідно вимог Земельного кодексу 

України. 
3.3. Здійснити державну реєстрацію права оренди на вищезазначену земельну 

ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно» 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
Селищний голова                                                                      Андрій ГАЛАЙКО   

 
 
 
 
 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

   
Про надання дозволу на розроблення технічної  
документації із землеустрою щодо інвентаризації  
земель комунальної власності  
 

З метою забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення 
контролю за використанням і охороною земель, визначення якісного стану земельних 
ділянок, їх меж, розміру, складу угідь та державної реєстрації права комунальної 
власності земельної ділянки, керуючись   ст. ст. 12, 79-1, 83, 184  Земельного кодексу 
України, ст. ст. 22, 25, 35, 57 Закону України  «Про землеустрій», ст. 21 Закону України 
«Про Державний земельний кадастр»,  Порядку проведення інвентаризації земель, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019  № 476, ст.ст. 26, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  
постійної комісії  з питань  містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Великоберезовицька селищна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення  технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних  ділянок комунальної власності, відповідно до викопіювання в с. 
Острів  Тернопільського району .   

2. Уповноважити селищного голову (Андрія Галайка) укласти договір на виконання 
робіт з розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з суб’єктом 
господарської діяльності, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

Селищний голова                                                          Андрій ГАЛАЙКО 

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

  

від     листопада  2022 року № 

Про продовження договору оренди 
земельної ділянки 

 Керуючись ст.12, 120, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України,  Закону 
України «Про оренду землі»,  п. 34 ст.26, ст.33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву підприємства  про поновлення договору  
оренди земельної ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Великоберезовицька селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Продовжити  термін дії  договору  оренди земельної ділянки приватному 
агропромисловому підприємству «Агропродсервіс» від 28.12.2015 року, зареєстрованого у 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 27.01.2016 , номер запису 13067676 площею 
10,0000 га, (кадастровий номер 6125285700:01:001:0794) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території села Настасів    (за 
межами населеного пункту). 

2. Селищному голові укласти додаткову угоду  до договору оренди  від  28.12.2015 
року, зареєстрованого у реєстрі речових прав на нерухоме майно 27.01.2016   номер 
запису 13067676 ,  якою: 

2.1. Продовжити  термін дії  договору оренди на 7  років. 
2.2. Встановити орендну плату в розмірі 5,10% відсотків від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки з розрахунку  на рік. 
3. ПАП «Агропродсервіс» в порядку, визначеному чинним законодавством, 

провести  державну  реєстрацію додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки  
від 28.12.2015 року, зареєстрованого у реєстрі речових прав на нерухоме майно 27.01.2016 
року  

4. Після закінчення  терміну дії договору оренди ПАП «Агропродсервіс»     
продовжити  строк оренди або повернути земельну ділянку  в стані придатному для  
подальшого  використання  за цільовим призначенням. 
 

 

Селищний голова                                                         Андрій ГАЛАЙКО  

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

 

від     листопада  2022 року № 

Про  припинення договору оренди  
та передачу в оренду   земельної  ділянки    
 

 Відповідно до статей  12, 65, 66, 120, 122,  Земельного кодексу України,  законів  
України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», статті  26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичної особи - підприємця   про 
передачу земельної ділянки в оренду, враховуючи  рекомендації  постійної комісії  з 
питань  містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Великоберезовицька селищна рада: 

 
ВИРІШИЛА 

3. Припинити  договір оренди від  05.11.2019  земельної ділянки  площею 
0,2706 га кадастровий номер 6125286400:01:001:0699   для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, розташованої в селі Острів ( у зв’язку із смертю орендаря) 

4. Передати  фізичній особі - підприємцю Цепенюк Валентині Миколаївні та  
фізичній особі - підприємцю  Ковалишину Едуарду Леонідовичу в оренду терміном на 5 
(п᾿ять) років земельну ділянку комунальної власності площею 0,2706 га кадастровий 
номер 6125286400:01:001:0699   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташованої за адресою село Острів . 

5.  Встановити орендну плату за вищезазначену земельну ділянку у розмірі  5 
% від  нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

4 Фізичним  особам - підприємцям Цепенюк Валентині Миколаївні та  Ковалишину 
Едуарду Леонідовичу : 

4.1. Укласти з Великоберезовицькою селищною  радою в особі селищного голови 
договір оренди земельної ділянки та зареєструвати відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» 

4.2. Виконувати обов'язки землекористувача згідно вимог Земельного кодексу 
України. 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
Селищний голова                                                                      Андрій ГАЛАЙКО 

 



 

 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

від     листопада  2022 року № 

Про продаж на земельних торгах права 
оренди на земельну ділянку для 
будівництва та обслуговування 
адміністративних будинків, офісних 
будівель компаній,  які займаються 
підприємницькою діяльністю, пов’язаною 
з отриманням прибутку за адресою с. 
Петриків Тернопільського району 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 12, 122, 123, 134-139 Земельного кодексу України, з 
метою ефективного використання земельного фонду, створення прозорого механізму 
набуття права оренди на земельні ділянки, з метою збільшення надходжень та залучення 
додаткових коштів до місцевого  бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Великоберезовицька селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Продати  на земельних торгах (аукціоні) право оренди терміном на 7 (сім) 
років на земельну ділянку площею 0,0916 га, кадастровий номер 6125286700:02:001:2013, 
для будівництва та обслуговування адміністративних  будинків, офісних будівель 
компаній,  які займаються підприємницькою діяльністю,  пов’язаною з отриманням 
прибутку за рахунок земель комунальної власності розташованої в межах  населеного 
пункту села Петриків  Тернопільського району Тернопільської області. 
2. Затвердити: 

2.1. Стартовий розмір річної орендної плати земельної ділянки площею 0,0916 га, 
кадастровий номер 6125286700:02:001:2013, для будівництва та обслуговування 
адміністративних  будинків, офісних будівель компаній,  які займаються 
підприємницькою діяльністю,  пов’язаною з отриманням прибутку за рахунок земель 
комунальної власності за адресою с. Петриків Тернопільського району в  розмірі 43126,12 
грн. (Сорок  три тисячі сто двадцять шість грн. 12 коп.), що становить 12 % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 



 

2.2. Крок аукціону в розмірі 10% від стартового розміру річної орендної плати 
земельної ділянки в сумі  4312,6  грн. 

2.3. Затвердити умови договору оренди земельної ділянки площею 0,0916 га, 
кадастровий номер 6125286700:02:001:2013, для будівництва та обслуговування 
адміністративних  будинків, офісних будівель компаній,  які займаються 
підприємницькою діяльністю,  пов’язаною з отриманням прибутку за рахунок земель 
комунальної власності розташованої в межах  населеного пункту села Петриків  
Тернопільського району Тернопільської області. 

3. Селищному голові Андрію ГАЛАЙКУ бути представником організатора на 
земельних торгах та уповноваженим укладати від імені Великоберезовицької селищної 
ради  договір оренди землі. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної  ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
 

 Селищний голова                                                          Андрій ГАЛАЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХХІІ сесія 
VІІІ  скликання 

      РІШЕННЯ     проект   
  

від     листопада  2022 року № 

Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки та передачу 
земельної ділянки в постійне користування  
 

Відповідно до статей  12, 50, 51, 92, 116,  Земельного кодексу України,  законів  
України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»,  статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  комунального 
підприємства  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, враховуючи рекомендації  постійної комісії  з питань  містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Великоберезовицька селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування комунальному підприємству «Великоберезовицьке» площею 1,5000 га 
кадастровий номер 6125285100:_:___:____ для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичної культури та спорту, розташованої за адресою: с. Миролюбівка  Тернопільського 
району. 

2. Передати комунальному підприємству «Великоберезовицьке» у  постійне 
користування  земельну ділянку площею 1,5000 га  кадастровий номер  
6125285100:_:___:___ для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та 
спорту, за рахунок земель загального  користування  – сільськогосподарського 
призначення (пасовища),  розташованої за адресою:                   с. Миролюбівка, 
Тернопільського району. 

3. Керівнику комунального підприємства «Великоберезовицьке»   
Великоберезовицької селищної ради забезпечити проведення державної реєстрації права 
постійного користування земельною ділянкою. 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію селищної  
ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 

Селищний голова                                                 Андрій ГАЛАЙКО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




