
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІII скликання 

V сесія 

(IІ засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

/ПРОЄКТ/ 

 

02 березня  2021  року           м.Бережани      № 111 

 

Про внесення змін до кількісного та 

персонального складу виконавчого комітету 

міської ради  

 

Враховуючи рішення сесії Бережанської міської ради від 02.12.2020 року 

№12 «Про утворення та визначення чисельного складу виконавчого комітету 

міської ради», рішення сесії Бережанської міської ради від 02.12.2020 року           

№ 16 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської 

ради», у зв’язку із обранням старост старостинських округів Бережанської 

міської територіальної громади, призначенням заступником міського голови 

Володимира Урдейчука, заслухавши пропозицію голови міської ради 

Ростислава Бортника, відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, частини 

другої статті 51, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бережанська міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до кількісного складу виконавчого комітету, що 

визначений рішенням сесії Бережанської міської ради від 02.12.2020 року №12 

«Про утворення та визначення чисельного складу виконавчого комітету 

міської ради» та визначити кількісний склад виконавчого комітету 27 чоловік.    

2. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету, що 

затверджений рішенням сесії Бережанської міської ради від 02.12.2020 року           

№ 16 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської 

ради» та ввести у персональний склад виконавчого комітету міської ради: 

- Володимира Урдейчука – заступника міського голови Бережанської 

міської ради; 

- Галину Кізімович –  старосту  Біщівського старостинського округу; 

- Ганну Квасницьку – старосту Жовнівського старостинського округу; 

- Романа Колісника –  старосту Жуківського старостинського округу; 

- Галину Ціцюру – старосту Куропатницького старостинського округу; 



- Галину Серафименко – старосту Надрічнянського старостинського 

округу; 

- Лілю Гевко – старосту Потуторського старостинського округу; 

- Оксану Грабар – старосту Посухівського старостинського округу; 

- Любов Тимович  – старосту Урманського старостинського округу; 

- Ольгу Дудар  – старосту Шибалинського старостинського округу; 

- Віктора Лазара – члена ГО «УБД «Бережанець» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Ірину Мигович.  

 

 

Міський голова                                             Ростислав БОРТНИК 


