
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIX сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17 січня   2023 року                          м. Бережани                                      №1021 

 

Про внесення змін в рішення сесії міської ради №764 від 

28.04.2022року «Про затвердження положення про 

найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, 

парків, скверів та інших об’єктів на території 

Бережанської міської територіальної громади» 

 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в  

Україні»,  враховуючи службову записку заступника міського голови Кухарука 

С.Б. вх. №11/03-12 від 04.01.2023року та   пропозиції постійної комісії з питань 

архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, екології, 

надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності 

та етики, сесія Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в рішення сесії міської ради №764 від 28.04.2022 року «Про 

затвердження положення про найменування та перейменування вулиць, 

провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів на території Бережанської 

міської територіальної громади», а саме додаток №2 скасувати та викласти в 

новій редакції, додається. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

питань архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, 

екології, надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та енергоефективності, 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської 

діяльності та етики. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   Ростислав БОРТНИК 

 

 



                                                   Додаток 

                                                                                    до рішення сесії міської ради 

                                                                               №1021  від 17 січня 2023р. 

 

СКЛАД  

комісії з  найменування та перейменування вулиць,  

провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів на території  

Бережанської міської територіальної громади 

 

Голова комісії: 

КУХАРУК Степан Богданович – заступник міського голови; 

Секретар комісії: 

ПІДФІГУРНИЙ Олег Ігорович -  провідний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради;  

Члени комісії: 

ЗАГНІЙНА Ірина Василівна  -  секретар міської ради; 

МЕЛЬНИЧУК Олена Віталіївна – начальник Відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради; 

БРОСЛАВСЬКА Мар’яна Степанівна- в.о. начальника юридичного відділу 

міської ради; 

БІЛЕНЬКИЙ Сергій Борисович- депутат міської ради, член постійної 

комісії, охорони здоров’я та соціальних питань (за згодою); 

МИГОВИЧ Ірина Станіславівна – депутат міської ради, член постійної 

комісії 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, в.о. директора 

Державного історико- архітектурного заповідника у м. Бережани(за згодою); 

БОЙКО Наталя  Андріївна – директор Бережанського краєзнавчого музею  

Бережанської міської ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Ірина ЗАГНІЙНА 


