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

VIII скликання 

XVI сесія 

(ІII засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

24  грудня 2021року                       м. Бережани                                         №629                  

 

Про внесення змін в рішення сесії міської 

ради щодо діяльності постійних комісій  

Бережанської міської ради VIII скликання 

 

 Враховуючи подані заяви депутатами VIII скликання сесії Бережанської 

міської ради – Ганич І., Романишин Б., Маланчук Х., Біленьким С., керуючись 

пунктом 2 частини1 ст. 26 , ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сесія Бережанської міської ради  

 

                                               ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в Положення про постійні комісії Бережанської міської ради 

VIII скликання, затвердженого рішенням сесії міської ради №11 від 02.12.2020 

року, а саме  пункт 3 статті 3 «Склад постійних комісій» скасувати та викласти в 

наступній редакції: 

«3.Кількісний склад постійної комісії встановлюється рішенням сесії 

міської ради, але не повинен встановити менше - 3 депутатів.» 

2. Внести зміни в рішення сесії міської ради №10 від 02.12.2020 року «Про 

утворення та затвердження складу постійних комісій Бережанської міської ради 

VIII скликання», а саме п. 1 та п. 2 скасувати та викласти в новій редакції: 

1. Утворити постійні комісії Бережанської міської ради VІІІ скликання: 

- постійна комісія з питань бюджету та фінансів, економіки, 

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

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

та туризму; 

- постійна комісія з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій 

енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики; 

- постійна комісія з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони 

здоров’я та соціальних питань; 

- постійна комісія з питань регулювання земельних відносин. 



2. Затвердити персональний склад та кількісний склад  постійних комісій 

Бережанської міської ради VІІІ скликання, згідно з додатком (додається)». 

3. Внести зміни в рішення сесії міської ради №19 від 08.12.2021року «Про 

обрання голів постійних комісій VІІІ скликання сесії міської ради» (із змінами), 

а саме пункт 1 скасувати та викласти в новій редакції: 

«1. Обрати головами постійних комісій Бережанської міської ради: 

- постійна комісія з питань бюджету та фінансів, економіки, 

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

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

та туризму – Кулина Роман; 

- постійна комісія з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій 

енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики – 

Маланчук Христина; 

- постійна комісія з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони 

здоров’я та соціальних питань – Колодка Ірина; 

- постійна комісія з питань регулювання земельних відносин – Бойко 

Іван.». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Загнійну І.В.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                            Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення міської ради 

від 24 грудня 2021 року №629 

 

Персональний склад постійних  комісій  

 Бережанської міської ради VІІІ скликання: 

 

1. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, 

захисту прав споживачів та туризму: 
Кількісний склад- 8  

Персональний склад- Венчур Олег, Гурко Ігор, Легка Наталя, Петрович 

Юрій, Кулина Роман, Гетун Олексій, Мигович Ірина. Романишин Богдана 

 

2. постійна комісія з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій 

енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики 

Кількісний склад- 3 

Персональний склад – Маланчук Христина, Чвартацький Тарас, Грабар 

Роман 

 

3. Постійна комісія міської ради з  питань освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань  
Кількісний склад- 6 

Персональний склад- Баран Оксана, Жеребецький Степан, Захарків Олег,  

Калинюк Василь, Колодка Ірина, Шкільний Михайло 

 

4. Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних 

відносин  
Кількісний склад- 8 

Персональний склад- Бойко Іван, Верех В’ячеслав, Кулібаба Володимир, 

Місячко Олег, Фльонц  Володимир, Щербань Павло, Біленький Сергій, Ганич 

Ігор 

 

 

Секретар міської ради                                                   Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


