
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 09 серпня  2017 року                                                              № 444 

 

Про комісію з перевірки облаштування 

приміщень дільничних виборчих комісій 

та приміщень для голосування  

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання листа Тернопільської обласної державної адміністрації 

від 19.07.2017 року №04-3357/39-22 «Про перевірку облаштування приміщень 

для голосування»  щодо реалізації п. 8 Указу Президента України від 13.12.2016 

року №553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав 

осіб з інвалідністю»:  

 

1. Створити комісію з перевірки облаштування приміщень дільничних 

виборчих комісій та приміщень для голосування у м. Бережани, с. Лісники та с. 

Рай (додається). 

2. Комісії з перевірки облаштування приміщень дільничних виборчих 

комісій та приміщень для голосування в термін до 18.08.2017 року провести 

перевірку та аналіз стану облаштування приміщень, що надаються дільничним 

виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, та приміщень, що 

використовуються для голосування, з урахуванням можливості 

безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю. 

3. Відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради (Захарків 

О.М.) за результатами проведеної роботи до 29.08.2017 року відобразити 

відомості щодо відповідності або невідповідності приміщень дільничних 

виборчих комісій та приміщень для голосування встановленим вимогам у 

відповідних електронних формах підсистеми обліку виборчих округів та 

виборчих дільниць, які існують на постійній основі, автоматизованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців». 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретатя міської 

ради Гончара П.В. 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                      

      Захарків О.М. 



                                            Додаток  

                                                   до розпорядження міського голови  

                                від 09.08.2017 р. № 444 

 

СКЛАД 

комісії з перевірки облаштування приміщень дільничних виборчих 

комісій та приміщень для голосування у м. Бережани, с. Лісники та с. Рай 

 

АДАМОВИЧ  

Петро Павлович 

-  перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

 

ГОНЧАР 

Петро Васильович 

- секретар міської ради, заступник голови 

комісії; 

 

ЗАХАРКІВ 

Оксана Михайлівна 

- начальник відділу ведення Державного реєстру 

виборців міської ради, секретар комісії; 

 

Члени комісії 

 

ХАЛУПНИК  

Зіновій Онуфрійович  

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури, 

міської ради; 

 

ЗАГНІЙНА  

Ірина Василівна 

 

- начальник юридичного відділу міської ради; 

 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради; 

 

   

   

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 

 


