
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  19 листопада  2018 року                                                       № 240-р 

 

Про розташування Бережанською 

районною організацією політичної 

партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 

інформаційних наметів для проведення 

інформаційно-роз’яснювальної кампанії 

 

Розглянувши листа голови Бережанської районної організації політичної 

партії  «НАРОДНИЙ ФРОНТ» Футерко М.Т  б/н від 16.11.2018 року щодо 

встановлення  інформаційних наметів  для проведення інформаційно-

роз’яснювальної кампанії, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Прийняти до відома повідомлення Бережанської районної організації 

політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», про розташування інформаційних 

наметів  для проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії, а саме на 

встановлення наметів в  м. Бережани на:  

- вул. Шевченка, 5«Б»  з 19 листопада 2018 року по 02 грудня 2018 року 

(щоденно із 10.00 год. до 16.00 год.); 

- пл. Ринок, 1  з 03 грудня 2018 року по 09 грудня 2018 року (щоденно із 

10.00 год. до 16.00 год.); 

- пл. І.Франка,   з 10 грудня 2018 року по 15 грудня 2018 року (щоденно із 

10.00 год. до 16.00 год.). 

2. Попередити Бережанську районну організацію політичної партії 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ»: 

- про неухильне дотримання норм та положень Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Бережани, 

утримання території, на якій встановлюються  намети (в радіусі 10 м.) в 

належному санітарному стані; 

- про неухильне дотримання правил дорожнього руху України та правил, 

норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, норм 

та правил пожежної безпеки в Україні. 



3. Відповідальність за утримання в належному санітарному стані території 

навколо наметів та дотримання громадського порядку під час проведення 

інформаційно-роз’яснювальної кампанії покласти на голову Бережанської 

районної організації політичної партії  «НАРОДНИЙ ФРОНТ» Футерко М.Т. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С.  довести дане розпорядження до відома Бережанського 

відділення поліції Головного управління Національної поліції України в 

Тернопільській області та винести на затвердження виконавчим комітетом 

Бережанської міської ради.  

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови   Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова                                                                             В.Я.МУЗИЧКА 
                               
   Тиманський О.С. 

 


