
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 08 жовтня  2018 р.                   м. Бережани                                             № 215-р 

 

Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету міської ради 

 

Розглянувши доповідну записку начальника юридичного відділу міської 

ради Загнійної І.В., відповідно до підпункту 4.22  пункту 4 «Регламенту 

виконавчого комітету міської ради», затвердженого рішенням сесії 

Бережанської міської ради  від 27.09.2018 № 1080 «Про затвердження 

Регламенту виконавчого комітету Бережанської міської ради Тернопільської 

області»,  з  метою термінового вирішення нагальних питань роботи міської 

ради та життєдіяльності міста, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 

42, статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати 11 жовтня 2018 року о 14:00 год. позачергове засідання 

виконавчого комітету Бережанської міської ради , за адресою: вул. Банкова, 3 в  

м. Бережани,  зал засідань. 

2. На розгляд виконавчого комітету винести наступні питання: 

 - «Про завершення приватизації шляхом викупу»; 

 Інформує: Загнійна І.Ф., начальник юридичного відділу міської ради; 

- «Про затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду (в 

тому числі гуртожитків),  щодо об’єктів, які перебувають на балансі та у 

власності територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники та Рай» 

Інформує:  Щербань М.М., спеціаліст І категорії юридичного відділу міської 

ради; 

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бережанської міської 

ради від 06.09.2018 року № 663 «Про затвердження мережі розвитку освіти 

міста Бережани на 2018-2019 навчальний рік»»; 

- Інформує: Михальчук Г.В.., начальник відділу освіти, молоді і спорту  

міської ради. 

- «Про надання дозволу   на відключення  будинку по вул. Тернопільська, 5 

в м. Бережани від мережі централізованого опалення та влаштування у 

квартирах будинку автономного опалення». 



- Інформує: Халупник З.О., начальника відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури  міської ради. 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С., начальнику загального відділу міської ради  Походжай О.Д. 

довести дане розпорядження до відома членів виконавчого комітету. 

4. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

       В.о. міського голови      П.П. АДАМОВИЧ                   
            
             Тиманський О.С.        


