
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  18 березня  2016 р.               №  117 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про створення конкурсної комісії із 
відбору виконавця послуг для 
виконання робіт із землеустрою 
 
 

Відповідно до  рішення  сесії Бережанської міської ради від 15 грудня 2015 року 
№ 25 «Про затвердження детального плану території», від 21 січня 2016 року «Про 
надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо посвідчення право 
оренди шляхом аукціону «Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, 
оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах», 
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
25.09.2012 р. № 579, керуючись ст.12, ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, 

 
1. Створити конкурсну комісію,  із відбору виконавця послуг із виконання робіт із 

землеустрою щодо продажу права оренди, шляхом аукціону, земельних ділянок по 
вул. Привокзальна та вул. Тернопільська  в м. Бережани для комерційного 
використання, у  складі: 

 
Голова комісії     -  Адамлвич П.П., перший заступник міського голови;       
 
Секретар комісії – Мартинюк О.О., начальник земельного відділу міської ради. 
 
Члени комісії:  
 Зайніна І.В.  – начальник юридичного відділу   міської ради; 
Халупник З.О. - начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради; 
Тиманський О.С. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської 

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

звітності – головний бухгалтер міської раді; 
Бідула О.М.  –  в.о. начальника Держгеокадастру у Бережанському районі (за 

згодою). 
2. Комісії у своїй роботі керуватися «Порядком закупівлі послуг з виконання 

робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 
конкурсних засадах», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та 



продовольства України від 25.09.2012 р. № 579, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967. 

3. Відповідальність за роботу комісії, матеріальне технічне забезпечення та 
дотримання строків і порядку розгляду документації покласти на першого заступника 
міського голови Адамовича П.П. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Тиманському О.С. 
довести дане розпорядження до відома членів комісії. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Міський голова              В.Я. МУЗИЧКА 

                Мартинюк О.О. 
 
 


