
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
02 березня  2021 року                      м. Бережани                                           № 55-р 

 

Про надання права підпису  

службових документів посадовими 

особами міської ради  
 

Керуючись ст. 12, п. 7, 20 ч. 4 ст. 42, ч.8 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Надати право підпису  службових документів : 

1.1. Рішення сесій та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень 

міського голови: 

- міський голова або посадова особа, яка виконує його обов’язки на 

підставі письмового розпорядження; 

1.2. Виписки рішень: 

- сесії міської ради - секретар міської ради або посадова особа, яка 

виконує його обов’язки на підставі письмового розпорядження або рішення 

сесії міської ради; 

- виконавчого комітету - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету або посадова особа, яка виконує його обов’язки на підставі 

письмового розпорядження; 

1.3. Фінансові документи: 

- міський голова або посадова особа, яка виконує його обов’язки на 

підставі письмового розпорядження; 

- начальник  відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – 

головний бухгалтер міської ради або посадова особа, яка виконує його 

обов’язки на підставі письмового розпорядження. 

1.4. Документи постійних депутатських комісій: 

- висновки та рекомендації - голова  комісії.   В  період  його  

відсутності:  заступник голови  або секретар постійної депутатської комісії; 

- протоколи засідань комісії – голова та секретар комісії. 

1.5. Протоколи: 

- сесії міської ради - міський голова та секретар міської ради. 

- виконавчого комітету - міський голова та керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету міської ради або посадова особа, яка виконує 

його обов’язки. 

1.6. Інші службові документи (довідки) підписуються однією з посадових 

осіб, або особою, яка виконує її обов’язки на підставі письмового 

розпорядження: 



-  перший заступник міського голови Лук’янова М.М.; 

-  заступник міського голови Бабич В.М.; 

-  заступник міського голови  Кухарук С.Б.; 

-  заступник міського голови Урдейчук В.П.; 

- секретар міської ради Мигович І.С.; 

- керуючий справами (секретар) виконкому Олексів Г.С.; 

- старости старостинських округів: Кізімович Г.М., Квасницька Г.М., 

Колісник Р.В., Ціцюра Г.І., Серафименко Г.М., Гевко Л.П., Грабар О.І., 

Тимович Л.М., Дудар О.Т.  

- начальник юридичного відділу міської ради Загнійна І.В.; 

- головний спеціаліст юридичного відділу Берник М.С.; 

- начальник земельного відділу Мартинюк О.О.; 

- начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради Халупник З.О.; 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Ковалик С.Ф.; 

- начальник відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії  з 

правоохоронними органами та  мобілізаційної роботи міської ради Кисельов 

С.В.; 

- провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи та ведення 

військового обліку відділу з питань цивільного захисту населення  міської ради 

Костишин О.С.;  

- начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради 

Захарків О.М.; 

- начальник відділу – юрист відділу  «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету міської ради Вітковська О.Я.; 

- начальник відділу державної реєстрації  міської ради Петрович Ю.В.; 

- головний спеціаліст - державний реєстратор реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців відділу державної реєстрації міської ради 

Антош Л.І.; 

- головний спеціаліст - державний реєстратор речових прав на нерухоме 

майно відділу державної реєстрації  міської ради Ковадло Н.М.; 

- начальник служби у справах  дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді  міської ради Максимчак О.В.; 

- начальник загального відділу міської ради  Походжай О.Д.; 

- спеціаліст І категорії загального відділу міської ради Бідун І.О.; 

- головний спеціаліст – інспектор праці міської ради Щербань П.З. 

2. Право підпису договорів (угод) надається міському голові або 

посадовій особі, яка виконує його обов’язки на підставі письмового 

розпорядження. 

3. Постанови та протоколи адміністративної комісії міської ради підписує: 

- голова комісії, а на час відсутності голови адміністративної комісії – 

заступник голови комісії або особа, яка виконує обов’язки згідно Положення 

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Бережанської міської 

ради. 

- секретар комісії. 



4. Право засвідчувати підписи посадових осіб міської ради печатками 

та проставляти штампи мають: 

4.1. Мастичною (гербовою) печаткою Бережанської міської ради; 

-  міський голова або посадова особа, яка виконує його обов’язки на 

підставі письмового розпорядження: 

4.2. Печаткою «СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ», штампами «КОПІЯ», «З 

оригіналом ЗГІДНО» : 

- секретар міської ради Мигович І.С. 

4.3. Печаткою «Виконавчий  комітет», штампами «Копія», «ЗГДНО З 

ОРИГІНАЛОМ», «У цьому документі  пронумеровано, прошито та скріплено 

печаткою»: 

- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                 

міської ради Олексів Г.С. 

4.4. Печаткою «Україна Бережанська міська рада Бережанського р-ну 

Тернопільської обл. Інд. код № 04058491»: 

 – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - 

головний бухгалтер міської ради Ковалик С.Ф. 

4.5. Печатками  «Біщівський старостинських округ» - староста                 

Кізімович Г.М.; «Жовнівський старостинських округ» - староста Квасницька 

Г.М.; «Жуківський старостинських округ» - староста Колісник Р.В.; 

«Куропатницький старостинських округ» - староста Ціцюра Г.І.;  

«Надрічнянський старостинських округ» - староста Серафименко Г.М.; 

«Потуторський старостинських округ» - староста Гевко Л.П.;  «Посухівський 

старостинських округ» - староста Грабар О.І.; «Урманський старостинських 

округ» - староста Тимович Л.М.; «Шибалинський старостинських округ» - 

староста Дудар О.Т. 

4.6. Печаткою «Загальний відділ», кутовим штампом  «БЕРЕЖАНСЬКА 

МІСЬКА РАДА»,  штампами  «БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  Вхід.»,  

«Міська рада вул. Банкова, 3 м. Бережани, Тернопільська область 47500 

Україна», «БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА», «ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ», 

«ЗНЯТО З КОНТРОЛЮ»: 

- начальник загального відділу Походжай О.Д. 

4.7. Печаткою «ДЛЯ ДОВІДОК (ПАКЕТІВ)  : 

- спеціаліст І категорії загального відділу міської ради Бідун І.О. 

4.8.  Печаткою «Юридичний відділ»,  штампом «ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ»: 

- начальник юридичного відділу Загнійна І.В., або особа, яка виконує її 

повноваження на підставі письмового розпорядження.  

4.9. Печаткою «Реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи», штампами: «ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 04058491», «ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ», «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА 

АДРЕСОЮ», «МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» 

«АНУЛЬОВАНО»: 

- адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської 

ради Ковалик З.О., або особа, яка виконує її повноваження на підставі 

письмового розпорядження.  



4.10. Печаткою «ВІДДІЛ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

04058491», штампами: «ВІДДІЛ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВХ. № _», «КОПІЯ», «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», «Понумеровано, 

прошнуровано»: 

  -    начальник відділу  «Центр надання адміністративних послуг» міської 

ради  Вітковська О.І.; 

- адміністратори відділу  «Центр надання адміністративних послуг» 

міської ради. 

4.11. Печаткою «Для пакетів», пломбірами: № 1,  № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, 

№ 7: 

-  начальник відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії  з 

правоохоронними органами та  мобілізаційної роботи міської ради Кисельов 

С.В. 

4.12.  Печаткою «ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР * 1 *»: 

 - начальник відділу державної реєстрації  міської ради Петрович Ю.В. 

4.13. Печаткою «ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР * 2 *»: 

 - головний спеціаліст - державний реєстратор реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців відділу державної реєстрації міської ради Антош 

Л.І.;. 

4.14. Печаткою «ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР * 3 *»: 

 - головний спеціаліст - державний реєстратор речових прав на нерухоме 

майно відділу державної реєстрації  міської ради Ковадло Н.М. 

4.15. Печаткою «Відділ ведення Державного реєстру виборців»: 

-  начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради 

Захарків О.М. 

4.16. Печаткою СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ, НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДІ 04058491»: 

- начальник служби у справах  дітей, надання соціальної допомоги сімям з 

дітьми та молоді  міської ради Максимчак О.В. 

4.17. Печаткою «Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури» та  штампом «ПОГОДЖЕНО НАЧАЛЬНИК 

ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»: 

- начальник  відділу житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури міської ради Халупник З.О. 

4.18. Штампом «Погоджено начальник земельного відділу»: 

- начальник земельного відділу міської ради Мартинюк О.О. 

5. Надати право адміністраторам відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» міської ради Щербань М.М. та Сеньковській Г.Д., які уповноважені 

приймати заяви для надання адміністративних послуг соціального характеру, 

засвідчувати копії документів, які додаються до даних заяв. 

6. Всі службові документи, які подаються на підпис міському голові в 

обов'язковому порядку проходять юридичний контроль та візуються  



начальником юридичного відділу або посадовою особою, яка виконує його 

обов’язки. 

7.  Надати право начальнику юридичного  відділу міської ради       

Загнійній І.В. на завірення копій документів для службового користування 

(документи в суд, копії свідоцтв, державних актів тощо).  

8. Розпорядження міського голови від 22.01.2019 року № 9-р  «Про 

надання права підпису  службових документів посадовими особами міської 

ради» вважати таким, що втратило чинність.  

9.  Контроль за виконанням   розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Олексів Г.С. 

 

 

Міський голова                                                                   Ростислав БОРТНИК 


