
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  30 грудня 2020  року         м. Бережани                         №  25-р 

 

Про затвердження графіку особистого  

прийому громадян посадовими особами 

Бережанської міської ради  
 

 

Згідно з пункту 17 частини четвертої статті 42, частини восьмої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 

реалізації конституційного права громадян на звернення, визначеного Законом 

України «Про звернення громадян»: 
 

1. Затвердити графік особистого прийому громадян посадовими особами 

Бережанської міської ради, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 16.02.2016 року № 75 «Про затвердження графіку особистого прийому 

громадян посадовими особами Бережанської міської ради». 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

загальний відділ міської ради, контроль — на керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету міської ради Ганну Олексів. 

 

 

Міський голова                 Ростислав БОРТНИК 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням міського 

голови від 30.12.2020 р. № 25 

 

 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян посадовими особами 

Бережанської міської ради 

 

 

Н 

п/п 

Посада, прізвище, ім’я, по 

батькові  

Посадової особи  

Дні та години прийому  

1 Міський голова 

 Бортник Ростислав Богданович 

Понеділок, середа, п’ятниця 

з 0900 год. до 1300 год. 

2 Секретар міської ради  

Мигович Ірина Станіславівна 

Вівторок, п’ятниця 

з 0900 год. до 1300 год. 

3 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету  міської 

ради  

Олексів Ганна Степанівна 

Понеділок, 

з 0900 год. до 1300 год. 

4 Перший заступник міського 

голови 

 Лук’янова Марія Михайлівна  

П’ятниця, 

з 0900 год. до 1300 год. 

5 Заступник міського голови 

Кухарук Степан Богданович 

Середа, 

з 0900 год. до 1300 год. 

6 Заступник міського голови 

Бабич Валерій Миколайович 

Вівторок, 

з 0900 год. до 1300 год. 

7 Заступник міського голови 

Урдейчук Володимир Петрович 

Вівторок, 

з 0900 год. до 1300 год. 

8 Начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

Халупник Зіновій Онуфрійович 

Вівторок, 

з 0900 год. до 1300 год 

9 Начальник земельного відділу  

Мартинюк Олександра 

Омелянівна 

Середа, 

з 0900 год. до 1300 год. 

10 Начальник юридичного відділу 

 Загнійна Ірина Василівна  

П’ятниця, 

з 0900 год. до 1300 год. 

 

 

  Керуючий справами (секретар) 

  виконавчого комітету міської ради                                     Ганна ОЛЕКСІВ 


