
 

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

VІIІ скликання 

X сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

24 червня  2021 року                                                       № 294 

 

Про внесення змін в склад тендерного 

комітету Бережанської міської ради 

 

Для  забезпечення та організації та проведення процедур закупівель в 

Бережанській міській раді, враховуючи рішення сесії міської ради №1810 від 

10.09.2020 року, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», 

керуючись ст.ст. 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи пропозиції комісії з питань економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики (протокол №17 від 15.06.2021р.), сесія 

Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення сесії міської ради №50 від 22.12.2020 року «Про 
склад тендерного комітету Бережанської міської ради, а саме додаток №1 
скасувати та викласти в новій редакції (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 
використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 
діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 
законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради   

від 24.06.2021року №294 

 

 

СКЛАД 

тендерного комітету Бережанської міської ради 

 

 
Голова комітету:  

Бабич В.М.  – заступник міського голови; 

 

       Члени комітету : 
Урдейчук В.П. – заступник міського голови. 

Ковалик С.Ф. – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради;  

Триндус О.Є. – головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності міської ради; 

Берник М.С. – головний спеціаліст юридичного відділу; 

Бартошко О.І. – провідний спеціаліст з публічних закупівель відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

Маланчук М.В. – провідний спеціаліст з інформаційних технологій та 

захисту інформації міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 

 

 


