
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

VІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 23 грудня 2016 року          № 447 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської 

ради до Курянівської сільської ради  

  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту,  депутатської діяльності та етики, Бережанська 

міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VІI скликання до 

Курянівської сільської ради (звернення додається). 

2. Доручити секретарю Бережанської міської ради Гончару П.В. направити 

рішення та звернення до Курянівської сільської ради для розгляду і 

вирішення порушених у зверненні питань. 

3. Звернення та рішення розмістити на офіційному сайті Бережанської 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 

ЗВЕРНЕННЯ  

БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 

 ДО КУРЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

 

ШАНОВНИЙ ПАНЕ ГОЛОВО,  

ШАНОВНІ ПАНОВЕ ДЕПУТАТИ! 

Звернутися до Вас змушує складна екологічна ситуація у нашому регіоні 

з вивозом твердих побутових відходів. Дана проблема є багатогранною та 

потребує комплексного вирішення. Самим закриттям існуючого сміттєзвалища 

на території Вашої сільської ради поблизу с. Павлів її не вирішити, адже ті тони 

побутових відходів нікуди не зникнуть самі. В процесі гниття різного роду 

хімікати просочуватимуться в ґрунт, питну воду, отруюючи їх.  

Зовсім недавно всі ми були свідками страшної трагедії в Грибовичах 

поблизу Львова. Яка б організація не взяла на себе обов’язок обслуговувати 

наші населені пункти щодо вивозу сміття, перед ними постане питання, куди це 

сміття транспортувати. Така ж дилема зараз стоїть і перед Вами.  

Бережанська міська рада готова запропонувати поетапне вирішення 

питання сміттєзвалища на території Курянівської сільської ради. По перше, 

необхідно його вивести зі статусу стихійного шляхом виготовлення необхідної 

документації. Адже тільки таким шляхом можливо буде залучати фінансування 

на рекультивацію, охорону і ін. потреби. По друге, вивчити можливість 

встановлення сміттєсортувального обладнання, що дасть змогу в рази 

зменшити кількість сміття, відправивши деякі його види на повторну 

переробку.  

Просимо Вас віднестися до нашого прохання з розумінням, скасувати 

заборону використовувати сміттєзвалище та прийняти рішення про погодження 

Бережанській міській раді відведення земельної ділянки під полігон твердих 

побутових відходів. 

 

З повагою і надією на розуміння, 

 

 

Прийнято на шостій сесії Бережанської міської 

ради сьомого скликання 

23 грудня 2016 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

 


