
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 22 жовтня  2018 р.                   м. Бережани                                             № 226-р 
 

Про  затвердження   переліку   підприємств,  

установ, організацій  для проходження  

громадянами  альтернативної  (невійськової) 

служби у м. Бережани, с. Рай та  с. Лісники 

 

Керуючись  ст. ст. 12, 36, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» у відповідності до ст.ст. 5, 13 Закону України «Про альтернативну 

(невійськову) службу» та ст. 18 постанови Кабінету Міністрів України від 

10.11.1999 р. № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо 

застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», з 

метою врегулювання питань проходження громадянами м. Бережани,                

с. Лісники та с. Рай  альтернативної (невійськової) служби: 

 

1. Затвердити перелік підприємств, установ, організації, що розташовані на 

території Бережанської міської ради, на яких громадяни можуть проходити 

альтернативну (невійськову) службу згідно із додатком. 

2. Керівникам підприємств організацій та установ, зазначених у додатку до 

розпорядження, у відповідності до штату, визначити переліки посад для 

проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби та до 

02 листопада  2018 року погодити їх з головою комісії у справах альтернативної 

(невійськової) служби Бережанської міської ради. 

3.Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи  розмістити затверджений 

цим розпорядженням перелік на офіційній веб-сторінці Бережанської міської 

ради. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. дане розпорядження винести на затвердження на 

виконавчим комітетом міської ради. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бойко М.І.  

 

В.о. міського  голови                                                     П.П.  АДАМОВИЧ   

 
     Кисельов С.В.     



 

                 Додаток   

до розпорядження міського голови  

від 22.10.2018 року № 226-р 

 

 

ПЕРЕЛІК 

підприємств, установ, організації, що розташовані на території 

Бережанської міської ради, на яких громадяни можуть проходити 

альтернативну (невійськову) службу 
 

№ 

п/п 

Назва підприємств, установ, 

організацій, де громадяни 

можуть проходити 

альтернативну службу, адреса 

Форма 

власності 

(державна, 

комунальна) 

Код за 

видом 

діяль- 

ності 

(КВЕД) 

Примітка 

Підприємства охорони здоров’я 

1. 

Бережанська центральна районна 

комунальна лікарня,  

м. Бережани, 

вул. Степана Бандери, 21 

комунальна 86.10 

 

2. 

Районне комунальне некомерційне 

підприємство «Бережанський 

центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

Бережанської районної ради 

м. Бережани, 

вул. Степана Бандери, 21 

комунальна 86.21 

 

Житлово-комунальні підприємства 

1 

Бережанське міське комунальне 

підприємство «Господар» 

м. Бережани, 

вул. Лепких, 44 

комунальна   36.00 

 

2 

Бережанське міське комунальне 

підприємство «Добробут» 

м. Бережани, 

вул. Лепких, 44 

комунальна 81.10 

 

 

 

Керуючий справами  (секретар)  

виконавчого комітету міської ради                                 О.С.ТИМАНСЬКИЙ 

 
 


