
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

від 10 листопада  2016  р.                    №  454 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про розроблення проекту  міської 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2017-2018 роки 
 

Відповідно до законів України «Про Національну програму сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні»,  «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні», на виконання доручення голови обласної 
державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року №90 «Про розроблення проекту 
обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 
роки», з метою сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в місті 
Бережани, керуючись ст. 12, с. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 
 

1. Утворити робочу групу з розроблення проекту міської програми розвитку 
малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки (далі-робоча група) у складі 
згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам Бережанської міської ради, Бережанському 
районному центру зайнятості розробити та подати до 15 листопада 2016 року в 
сектор економіки міської ради пропозиції до проекту міської програми розвитку 
малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки (з урахуванням 
передбачених на відповідний період заходів з реалізації Стратегії розвитку малого 
та середнього підприємництва на 2016-2020 роки). 

3. Сектору економіки Бережанської міської ради спільно з робочою групою до 
18 листопада 2016 року розробити проект міської програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2017-2018 роки та  проект зазначеної програми 
подати  21 листопада 2016 року на погодження  в департаменті економічного 
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням даного доручення  покласти на першого 
заступника міського голови  Адамовича П.П. 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

         Вридник С.М 

 
 
 
 



Додаток  до розпорядження  
міського голови від 
10.211.2016 р. № 454 

 

Склад 
робочої групи з розроблення проекту міської програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки 
 

АДАМОВИЧ 
Петро Павлович 

- перший заступник голови міської ради, керівник 
робочої групи  
 

ВРИДНИК  
Світлана Михайлівна 

- завідувач сектору економіки міської ради, 
заступник керівника робочої групи   
  

ПРОЦЬ 
Христина Ігорівна 

- спеціаліст першої категорії сектору економіки 
міської ради, секретар робочої групи  

 
Члени робочої групи: 

 
ПЕТРОВИЧ 
Юрій Володимирович 
 
ХАЛУПНИК 
Зіновій Онуфрійович 
 
 
КІЗИМА 
Марія Володимирівна 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
начальник відділу державної реєстрації 
Бережанської міської ради 
 
начальник відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
міської ради 
 
начальник фінансового управління Бережанської 
міської ради 

ДУБІНСЬКИЙ 
Богдан Михайлович 
 

- директор районного центру зайнятості (за згодою) 
 

ЛИХОЛАТ 
Ярослав Володимирович 

- голова правління Бережанського районного 
споживчого товариства ( за згодою) 
 

РОМАНИШИН 
Богдана Євгенівна 
 

- голова районної ради підприємців, депутат 
Бережанської міської ради (за згодою) 

ЦЕПЛІЦЬКА 
Мирослава Богданівна 

- начальник відділу статистики у Бережанському 
районі (за згодою) 
 

ШТОГРИН 
Степан Миколайович 
 

- член виконкому, виконувач обов’язків начальника 
відділення Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві у 
Бережанському районі (за згодою) 
 

МЕХАНІК 
Роман Іванович 
 

- підприємець, депутат Бережанської міської ради 
(за згодою) 
 
 

Керуючий справами (секретар)  
  виконавчого комітету міської ради                            О.С.   ТИМАНСЬКИЙ  


