
                                                                                                                                                                   
 

 

Бережанська міська рада 

Тернопільської області 

VІІІ скликання 

І сесія  

(ІІІ засідання) 

 

РІШЕННЯ 

від 02 грудня 2020 року  №10 

Про утворення та затвердження складу 

 постійних комісії Бережанської міської ради VІІІ скликання 

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статей 47, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Утворити постійні комісії Бережанської міської ради VІІІ скликання: 

- постійна комісія з питань бюджету та фінансів; 

- постійна комісія 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; 

- постійна комісія з питань архітектури, містобудування,  

житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних  

ситуацій енергозабезпечення та енергоефективності; 

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

охорони здоров’я та соціальних питань; 

- постійна з питань регулювання земельних відносин. 

2. Затвердити персональний склад постійних комісій Бережанської міської 

    ради VІІІ скликання, згідно з додатком (додається) 

3. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті  

            міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради  

           Мигович  Ірину Станіславівну. 

 

Міський голова                                                              Ростислав БОРТНИК 
  



                                                                                                                                                                   
 

Додаток до рішення міської ради 

від 02 грудня 2020 року №10 

 

Постійні комісії Бережанської міської ради VІІІ скликання: 

 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів 

 

 

Члени комісії в кількості: 

6 чоловік 

Венчур Олег, Гурко Ігор, Легка Наталя, Петрович Юрій, Кулина Роман, 

Гетун Олексій 

 

Постійна комісія міської ради 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 та депутатської діяльності 

 

 

Члени комісії: в кількості 

                                                            3 чоловіка 

            Маланчук Христина, Романишин Богданна, Ганич Ігор 

 

 

 

 

Постійна комісія міської ради з питань архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, 

енергозабезпечення та енергоефективності 

 

Члени комісії в кількості : 

3 чоловіки 

Біленький Сергій, Чвартацький Тарас, Грабар Роман 

 

 

 

 

 

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

культури, охорони здоров’я та соціальних питань  



                                                                                                                                                                   
 

 

Члени комісії в кількості: 

6 чоловік 

Баран Оксана, Жеребецький Степан, Захарків Олег,  

Калинюк Василь, Колодка Ірина, Шкільний Михайло 

 

 

 

Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних 

відносин  

 

Члени комісії в кількості: 

7 чоловік 

Бойко Іван, Верех В’ячеслав, Загнійна Ірина, Кулібаба Володимир,  

Місячко Олег, Фльонц  Володимир, Щербань Павло. 

 

 

 


