
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н НЯ 
 
 

від 06  червня  2018 року                      № 573 

 

Про затвердження розпорядження 

міського голови 

 

Розглянувши розпорядження міського голови,  керуючись ст. 30,  ст. 38, ст. 

40, ст. 64 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 97-р  

«Про взяття на облік дітей,  які опинилися в складних життєвих обставинах 

малолітніх Сути Діани Василівни, Сути Дмитра Васильовича, Сути Івана 

Васильовича» (розпорядження додається). 

2. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 98-р  

«Про взяття на облік дітей,  які опинилися в складних життєвих обставинах 

малолітніх  Аіфтінко  Юлії Володимирівни,  Аіфтінка Василя Володимировича,  

Аіфтінка Тараса Володимировича» (розпорядження додається). 

3. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 99-р  

«Про взяття на облік дітей,  які опинилися в складних життєвих обставинах 

малолітніх Новосада Олександра Андрійовича, Головацького Назарія 

Тарасовича» (розпорядження додається). 

4. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 100-р  

«Про зняття з первинного обліку дитини, позбавленої батьківського піклування 

Воротинцева Василя Васильовича» (розпорядження додається). 

5. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 101-р  

«Про влаштування малолітнього Проскуренка Богдана Миколайовича в 

Бережанську обласну комунальну школу-інтернат І-ІІІ ступеня з поглибленим 

вивченням  трудового навчання на 2017-2018 навчальний рік» (розпорядження 

додається). 

6. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 102-р  

«Про надання дозволу на вчинення правочину Пришляку Ігорю Богдановичу» 

(розпорядження додається). 



7. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 103-р  

«Про надання дозволу на виїзд за кордон малолітній Бабіковій Вероніці 

Русланівні» (розпорядження додається). 

8. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 104-р  

«Про влаштування малолітніх  Перегінець Олександра Ігоровича,   Перегінець 

Діани  Ігорівни, Перегінець Ілони  Ігорівни,   Перегінець Яни  Ігорівни, 

Перегінець Дмитра Ігоровича» (розпорядження додається). 

9. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року № 105-р   

«Про надання дозволу на виїзд неповнолітнього Бірака Сергія Ярославовича, за 

кордон» (розпорядження додається). 

10. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року №106-р 

«Про визначення  місця проживання неповнолітнього Бірака Сергія 

Ярославовича» (розпорядження додається). 

11. Затвердити розпорядження міського голови від 14.05.2018 року №107-р  

«Про виділення паливно-мастильних матеріалів з  матеріального резерву 

міської ради» (розпорядження додається). 

12. Затвердити розпорядження міського голови від 29.05.2018 року №116-р  

«Про надання дозволу на виїзд за кордон учасникам зразкової вокальної студії 

«Крок»» (розпорядження додається). 

13.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови   Захарківа О.М. 
 

 

               Міський голова               В.Я. МУЗИЧКА 
                  
                   Максимчак О.В. 

 

 


