
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 12 березня  2019 р.                   м. Бережани                                       № 37-р 

 

Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету міської ради 

 

Розглянувши доповідну записку керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету міської ради Тиманського  О.С., 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 14 березня 2019 року о 15:00 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 встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах Бережанської міської територіальної громади 

з 01.04.2019  року»; 

Інформує: юрисконсульт відділу освіти, молоді і спорту міської ради 

Болюх І.В. 

- «Про виділення коштів  з резервного фонду міського бюджету»; 

Інформує: завідувач сектору економіки Вридник С.М., спеціаліст  І 

категорії  з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та  мобілізаційної роботи Малий С.В. 

- «Про виділення коштів  з резервного фонду міського бюджету. 

Інформує: завідувач сектору економіки Вридник С.М., спеціаліст  І 

категорії  з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та  мобілізаційної роботи Малий С.В. 



- «Про внесення на розгляд сесії Бережанської міської ради проекту 

рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

Бережанської міської територіальної громади на 2019 рік»; 

Інформує: завідувач сектору економіки Вридник С.М. 

- «Про розгляд заяв про надання дозволу на укладення договору оренди  

елементів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності»; 

Інформує: завідувач сектору економіки Вридник С.М. 

- «Про погодження режиму роботи ФОП Кіяк О.П.»; 

Інформує: завідувач сектору економіки Вридник С.М. 

- «Про надання дозволу на підведення газопроводу»; 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

- «Про розгляд заяв з питань присвоєння адреси». 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бережанської 

міської ради № 839 від 21.02.2019 року «Про розгляд заяв з питань присвоєння 

адреси»»; 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

-  «Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної 

документації»; 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

- «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами»; 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

- «Про розгляд заяви гр. Когут Н.С.»; 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

- «Про розгляд заяви гр. Пригоди В.М.»; 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

-  «Про приватизацію квартири № __ по вул. Б. Хмельницького, __ в                   

м. Бережани». 

Інформує: спеціаліст І категорії юридичного відділу міської ради    

Щербань М.М. 

- «Про приватизацію квартири № __ на площі Ринок, __ в м. Бережани»; 

Інформує : спеціаліст І категорії юридичного відділу міської ради  

Щербань М.М. 

- «Про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання»; 

Інформує: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської 

ради  Тиманський О.С. 



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. 

 

 

Міський  голова                                                            Володимир  МУЗИЧКА       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


