
                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 02 квітня  2019 р.                   м. Бережани                                       № 45-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 04 квітня 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  затвердження  тарифів на послуги централізованого 

водопостачання,  водовідведення та вивезення рідких побутових відходів   в     

м. Бережани»; 

Інформує: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупник З.О. 

- «Про формування попередньої мережі  класів в закладах загальної 

середньої освіти Бережанської міської ради 2019/2020 навчальний рік»; 

Інформує: провідний спеціаліст  відділу освіти, молоді і спорту міської 

ради Юськів У.Я. 

- «Про стан соціально-правового захисту дітей»; 

Інформує: начальник служби у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради Максимчак О.В. 

- «Про затвердження «Положення про проведення конкурсу з набуття на 

конкурентних засадах права оренди  земельних ділянок для розміщення літніх 

торгових павільйонів та майданчиків  на території Бережанської міської ради»; 



Інформує: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської 

ради  Тиманський О.С. 

- «Про затвердження умов конкурсу, складу конкурсної комісії для 

проведення конкурсу з надання в оренду  земельних ділянок для розміщення 

літніх торгових павільйонів та майданчиків на території Бережанської міської 

ради на 2019  рік»; 

Інформує: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської 

ради  Тиманський О.С. 

- «Про розгляд заяви гр. Панас С.Т.»; 

Інформує: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської 

ради  Тиманський О.С. 

- «Про затвердження розпорядження міського голови»; 

Інформує: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської 

ради  Тиманський О.С. 

- «Про  затвердження   переліку   підприємств,  установ, організацій  для 

проходження  громадянами  альтернативної  (невійськової) служби»;  

Інформує: головний спеціаліст юридичного відділу міської ради        

Берник М.С. 

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

елементів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності». 

Інформує: завідувач сектору економіки міської ради  Вридник С.М. 

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       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


