
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 01 лютого 2018 року         №846 

 

Про підготовку договору «Про спільні 

зобов’язання по ремонту автомобільної 

дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам'янка, в межах 

Бережанської міської ради» 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:  

1. Для підготовки договору «Про спільні зобов’язання по ремонту 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка, в межах Бережанської міської ради» створити робочу групу з 

числа представників Бережанської міської ради, Служби автомобільних 

доріг у Тернопільській області, депутатів Бережанської міської ради, 

громадськості міста в кількості 14 чоловік, персонально: 

- представники міської ради: 

- Музичка Володимир Ярославович – міський голова. 

- Адамович Петро Павлович – перший заступник міського голови. 

- Загнійна Ірина Василівна – начальник юридичного відділу міської 

ради. 

- представники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області: 

- Юлик Богдан Іванович – начальник Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області, за згодою. 

- Хемій Володимир Ігорович – перший заступник начальника Служби 

автомобільних доріг у Тернопільській області, за згодою. 

- Греськів Василь Іванович – начальник відділу проектно-кошторисної 

роботи та ціноутворення Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області, за згодою. 

- депутати Бережанської міської ради: 

- Валов Олег Володимирович; 
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- Грабар Роман Михайлович; 

- Музичка Іванна Євгенівна; 

- Романишин Богданна Євгенівна; 

- Черкасова Валентина Георгіївна. 

- представники громадськості міста Бережани: 

- Сухарський Володимир Ярославович, за згодою. 

- Копина Надія Степанівна, за згодою. 

- Жеребецький Степан Володимирович, за згодою. 

2. В Договорі «Про спільні зобов’язання по ремонту автомобільної дороги М-

12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, в межах 

Бережанської міської ради» в обов’язковому порядку передбачити: 

- Зобов’язання Бережанської міської ради щодо фінансування заміни 

міських комунікацій. 

- Запропонувати Службі автомобільних доріг у Тернопільській області 

взяти зобов’язання, щодо здійснення капітального ремонту 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка, в межах Бережанської міської ради у 2018 році. 

3. Узгоджений проект договору «Про спільні зобов’язання по ремонту 

автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка, в межах Бережанської міської ради» подати на розгляд сесії 

міської ради 08.02.2018 року. 

4. У випадку не виконання пункту 3 даного рішення доручити постійній 

комісії міської ради з місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики та постійній 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

містобудування, екології та надзвичайних ситуацій підготовити та винести 

на розгляд сесії міської ради 08.02.2018 року проект рішення «Про 

обмеження (заборону) руху транзитного вантажного транспорту через 

автомобільну дорогу М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка, в межах Бережанської міської ради у зв’язку з аварійним станом 

дорожнього покриття та загрозою життю для учасників руху. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Музичку 

В.Я.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 


