
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 15 березня  2018 р.                   м. Бережани                                           № 59-р 

 

Про створення комісії 
 
 

Керуючись ст.12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 1 березня 2018 року 
(протокол №1/4): 

 

1. З метою проведення  обстеження  спортивного майданчику 

Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 по вул. Гімназійна, 2 

м. Бережани, на предмет визнання  аварійного стану цегляної огорожі (опорної 

стіни) між ЗОШ №1 та  дошкільним навчальним закладом ясла-садок 

«Ромашка», створити комісію  у наступному складі: 

 

Голова комісії:  

АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

 

– перший заступник міського голови 

  

Члени комісії:  

ХАЛУПНИК  

Зіновій Онуфрійович 

– начальник відділу житлово-

комунального господарства   

містобудування та архітектури 

міської ради; 

КИСЕЛЬОВ  

Сергій Васильович 

– начальник відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії  з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи;  

ХОМЕЦЬКИЙ  

Михайло Семенович 

– директор Бережанського міського 

комунального господарства 

«Господар»; 

ГАНИЧ  

Ольга Миколаївна 

– директор Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1: 

ЧЕРЕП  

Галина Петрівна 

– завідувач ДНЗ «Ромашка»; 

 



РУТКОВСЬКИЙ  

Ігор Миколайович 

 

 

ТКАЧ 

Михайло Богданович 

– спеціаліст з господарської 

діяльності закладів освіти відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради; 

– директор МКП «Успіх» 

(за згодою); 

КУКА  

Микола Григорович 

– директор РКП «Проектант» 

 (за згодою). 

  

2. Комісії за результатами обстеження скласти дефектний акт та 

рекомендувати відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

виготовити проектно-кошторисну документацію на виконання аварійно-

відновлювальних робіт  та представити  її на розгляд чергового засідання 

міської комісії з питань ТЕБ та НС.  

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

     Міський голова                                                             В.Я. МУЗИЧКА 

 
          Рутковський І.М. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
щодо обстеження земельної ділянки по вул. Пирогова  в                   м. Бережани 

на предмет самовільного встановлення огорожі гр. Котиком О.Р. на даній земельній 
ділянці: 

1. З метою проведення  обстеження  нежитлової будівлі на вул.. Лепких, 3 в 
м. Бережани, на предмет визнання  аварійного стану будівлі  

, створити комісію  
1. Створити комісію з фахового обстеження руйнування опорної 

цегляної стіни на спортивній площадці між Бережанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 і дошкільним навчальним закладом ясла-садок 
«Ромашка» та виконання проектно-кошторисної документації у наступному 

складі: 

РУТКОВСЬКИЙ  

Ігор Миколайович 

- спеціаліст з господарської 

діяльності закладів освіти відділу 

освіти, молоді і спорту 
 

Голова комісії:  

АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

 

– перший заступник міського голови 

  

Члени комісії:  

ТКАЧ  

Михайло Богданович 

- директор ПП «Успіх» (за згодою) 

 

КУКА  

Микола Григорович 

- директор РКП «Проектант» 

ХАЛУПНИК  

Зеновій Онуфрійович 

– начальник відділу житлово-

комунального господарства   

містобудування та архітектури 

міської ради 

КИСЕЛЬОВ  

Сергій Васильович 

– начальник відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії  з правоохорнними 

органами та мобілізаційної роботи  

 

ХОМЕЦЬКИЙ  

Михайло Семенович 

– директор міського комунального 

господарства «Господар» 

ГАНИЧ  

Ольга Миколаївна 

– директор Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 

ЧЕРЕП  

Галина Петрівна 

- завідувач ДНЗ «Ромашка» 

 -  
 


