
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
02 серпня 2021 року    м. Бережани    № 211-р 

 

Про внесення змін в розпорядження №186-р від 

16.07.21 року «Про розподіл обов’язків між міським 

головою, секретарем міської ради, заступниками 

міського голови та керуючим справами 

(секретарем) виконавчого комітету міської ради» 

 

У зв’язку із внесенням змін до структури Бережанської міської ради 

відповідно до рішення сесії місь№328 від 22 липня 2021 року «Про внесення змін 

до структури і штатного розпису управління та самостійних структурних 

підрозділів Бережанської міської ради», для забезпечення чіткого розподілу 

посадових обов’язків, встановлення персональної відповідальності за реалізацію 

посадовими особами міської ради та виконавчих органів їх повноважень, 

керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

  

1. Внести зміни в розпорядження №186-р від 16.07.21 року «Про розподіл 

обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками 

міського голови та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету 

міської ради», а саме додаток №3 скасувати та викласти в новій редакції 

(додається). 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови       Володимир УРДЕЙЧУК 

 

  



Додаток 3 

до розпорядження міського голови  

від 16.07.2021 р. № 186-р  

(у редакції відповідно розпорядження 

міського голови від 02.08.2021 р. № 211-р ) 

  

 Заступник міського голови 

БАБИЧ Валерій Миколайович 
  

Забезпечує виконання законів України, указів і розпоряджень Президента 

України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, 

розпоряджень міського голови, рішень міської ради і виконавчого комітету 

міської ради, розпоряджень міського голови, рішень органів виконавчої влади з 

питань делегованих повноважень. 

Займається питаннями житлово-комунального господарства та 

благоустрою, управління комунальною власністю територіальної громади, 

містобудування і архітектури, окремих повноважень у галузі будівництва, у 

сфері соціально-економічного розвитку. 

 Уповноважений представляти інтереси виконавчого комітету міської ради 

в будь-яких підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх 

підпорядкування, форм власності та галузевої належності, перед фізичними 

особами. 

Відповідає за виконання рішень ради і виконкому у сфері соціально-

економічного розвитку, транспорту та зв’язку, захисту прав споживачів, 

організації торгівельного та побутового обслуговування, роботи ринків, 

виносної торгівлі, ефективне використання бюджетних коштів у виконавчих 

органах та комунальних підприємствах міської ради, діяльність яких координує. 

Здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради аналіз 

фінансово-економічного стану територіальної громади, вносить пропозиції щодо 

перспектив її подальшого розвитку. 

Бере участь у підготовці проекту програми соціально-економічного 

розвитку територіальної громади, у формуванні та реалізації інвестиційної 

політики місцевого самоврядування.  

Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері 

управління майном, захисту майнових прав Бережанської територіальної 

громади. Забезпечує координацію роботи виконавчого комітету та апарату 

управління міської ради та її структурних підрозділів з міськими комунальними 

підприємствами.  

Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, 

виконкому міської ради, розпоряджень), пов’язаних з виконанням завдань, 

покладених на виконавчі органи Бережанської міської ради. 

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення 

громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв 

і скарг підприємств, установ і організацій з питань отриманих повноважень, 

вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення. 



Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування.  

Веде питання в галузі житлово-комунального господарства та 

благоустрою, управління комунальною власністю територіальної громади, 

містобудування і архітектури, містобудівного кадастру, земельного кадастру, 

окремих повноважень у галузі будівництва, у сфері соціально-економічного 

розвитку, приватизації, дорожнього, водного, газового господарства, 

енергозбереження, ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих 

сміттєзвалищ, охорони довкілля; належне функціонування комунальних 

підприємств по наданню послуг, торгівельного та побутового обслуговування 

населення, соціального захисту населення, охорони здоров’я. 

Спрямовує, координує та контролює діяльність відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури, земельного відділу, 

відділу з питань праці, соціальних виплат та компенсацій міської ради завідувача 

господарством, водія автотранспортних засобів, прибиральниці службових 

приміщень, міських комунальних підприємств «СПОРТРЕСУРС», «Господар», 

«Добробут», «МАЙНОВИК», «ПРОЄКТАНТ» територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської 

ради. 

Забезпечує взаємодію з Бережанським РЕМ, ВАТ «Тернопільобленерго», 

Бережанським управління з експлуатації газового господарства; ПАТ 

«Тернопільгаз», бюро технічної інвентаризації; підприємствами транспорту, 

дорожнього господарства, підприємствами торгівлі, закладами громадського 

харчування, закладами охорони здоров’я, закладами соціальної сфери, 

підприємствами, установами й організаціями різних форм власності галузей, у 

сфері своїх повноважень. 

Очолює комісії, утворені міською радою за напрямками роботи, що 

визначені даним розпорядженням. 

 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 


