
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 22 листопада 2013 року         № 781 

 

Про розгляд подання прокуратури Бережанського району 

від 28.10.2013 року № 46-1960 вих.13 «Про усунення 

порушень вимог законодавства України та притягнення 

до дисциплінарної відповідальності», від 18.10.2013 року № 

46-1903 вих.13 «Про усунення порушень вимог 

природоохоронного законодавства в сфері поводження з 

відходами», від 13.11.2013 року № 46-2065 вих.13 «Про 

усунення порушень вимог природоохоронного 

законодавства та санітарно-епідеміологічного 

законодавства, в діяльності Бережанської міської ради, 

яким регулюється порядок збирання та утилізація 

твердих побутових відходів» 

 

Розглянувши Подання прокуратури Бережанського району від 28.10.2013 

року № 46-1960 вих.13 «Про усунення порушень вимог законодавства України 

та притягнення до дисциплінарної відповідальності», від 18.10.2013 року № 46-

1903 вих.13 «Про усунення порушень вимог природоохоронного законодавства в 

сфері поводження з відходами», від 13.11.2013 року № 46-2065 вих.13 «Про 

усунення порушень вимог природоохоронного законодавства та санітарно-

епідеміологічного законодавства, в діяльності Бережанської міської ради, яким 

регулюється порядок збирання та утилізація твердих побутових відходів», 

керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції постійної комісії із законності та правопорядку, 

Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Подання прокуратури Бережанського району від 28.10.2013 року № 46-

1960 вих.13 «Про усунення порушень вимог законодавства України та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності», від 18.10.2013 року № 

46-1903 вих.13 «Про усунення порушень вимог природоохоронного 

законодавства в сфері поводження з відходами», від 13.11.2013 року № 46-

2065 вих.13 «Про усунення порушень вимог природоохоронного 

законодавства та санітарно-епідеміологічного законодавства, в діяльності 



Бережанської міської ради, яким регулюється порядок збирання та 

утилізація твердих побутових відходів» - прийняти до розгляду. 

2. Дані подання розглянути на спільному  засіданні постійних депутатських 

комісії з питань законності та правопорядку  та житлово- комунального 

господарства  спільно з спеціалістами міської ради  і представниками 

ТзОВ «Компанія «Еко-інвест»». 

3. Підготувати на чергове засідання сесії міської ради матеріали роботи 

комісії та визначити шляхи усунення виявлених порушень. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


