
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання  

ІV сесія  

(ІV засідання)  

 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  

 

 12 лютого 2021 року                № 128 

 

Про  розгляд депутатського звернення    

депутата Бережанської міської ради 

Ігоря Ганича 

 

 

Розглянувши депутатське звернення депутата  Бережанської міської ради Ігоря 

Ганича від 12 лютого 2021 року стосовно звернення до нього жителя м. 

Бережани  Андрія Рехлевича щодо проведення конкурсу на посаду директора 

Центру професійного розвитку педагогічних працівників ; відповідно до ч. 1 ст. 

21, ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», п. 13 ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати депутатське звернення депутата Бережанської міської ради 

Ігоря Ганича від 12 лютого 2021 року стосовно звернення до нього жителя 

м. Бережани Андрія Рехлевича щодо проведення конкурсу на посаду 

директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради.  

2. Направити дане депутатське звернення на розгляд постійних комісій з 

питань  освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань та з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зав’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики для підготовки висновків і пропозицій 

щодо об’єктивного оцінювання членами конкурсної комісії ІІ етапу 

(презентації) конкурсу, який відбувся 09лютого 2021 року. 

3. Секретарю міської ради Ірині Мигович організувати роботу щодо надання 

всіх необхідних документів і відеозапису конкурсу членам відповідних 



 

 

 

депутатських постійних комісій. 

4. Доручити головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення 

корупції Наталії Ткач  вивчити питання наявності на предмет корупційної 

складової окремих членів конкурсної комісії і надати висновок.       

5. Після отримання висновків і пропозицій про розгляд депутатського 

звернення проінформувати депутата Бережанської міської ради Ігоря 

Ганича і депутатський корпус на черговій сесії міської ради.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань   освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань , а організацію його виконання – на заступника міського голови 

Степана Кухарука. 

 

Міський голова         Ростислав БОРТНИК 


