
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  

13 травня 2021 року                      м. Бережани                 № 116 -р 

 

Про розгляд заяви ОСББ  "Центр – 13» 

Розглянувши заяву ОСББ «Центр - 13» від 19.04.2021 року №2 за                    

вх. №1130/03-08 від 20.04.2021 року, враховуючи об’ємність вимог, які 

зазначені в ній, а саме: щодо витребування рішень органу місцевого 

самоврядування та інших документів, проведення комісійного обстеження, 

встановлення ознак кримінального правопорушення, з метою забезпечення 

об’єктивного та належного розгляду по суті  звернення ОСББ «Центр – 13», 

керуючись ст. ст.12, 42, ч.8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

1. Заяву ОСББ «Центр- 13» від 19.04.2021 року №2 за вх. №1130/03-08 від 

20.04.2021 року, - прийняти до розгляду та взяти під контроль. 

2. Для забезпечення розгляду заяви по суті, створити комісію в наступному 

складі: 

Голова комісії: Бабич В.М. - заступник міського голови; 

Секретар комісії: Лазука І.З. – провідний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради; 

Члени комісії:  

Халупник З.О. – начальник відділу житлово- комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради; 

Берник М.С. – головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 

Зорик В.П. – директор ДІАЗу в м. Бережани (за згодою); 

Біленький С. Б. - депутат міської ради (за згодою). 

3. Комісії розглянути по суті заяву ОСББ «Центр -13» від 19.04.2021 року  

№2 за вх. №1130/03-08 від 20.04.2021 року в термін до 20.05.2021 року, надати 

акт та належним чином засвідчені  копії відповідних документів. 

4. Засідання комісії проводити за участю уповноваженого представника 

ОСББ «Центр - 13» та Бурдаш У.Є. 

5. Зобов’язати Бурдаш У.Є. на термін розгляду комісією заяви ОСББ 

«Центр – 13»  призупинити будь - які будівельні роботи. 

6. Керуючому справами  (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Олексів Г.С. дане розпорядження довести до відома членів комісії, голови 

ОСББ «Центр – 13 » Лемякіної У.Є. та  Бурдаш У.Є. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК 


