
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
15 лютого  2021 року                   м. Бережани                                  № 42-р 
 
 

Про внесення змін до 
розпорядження міського голови              
№ 35 від 27.01.2017 року «Про 
утворення міської комісії у справах 
альтернативної (невійськової) 
служби»  

 
Керуючись ст. ст. 12, 36, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у відповідності до ст.7 Закону України «Про альтернативну 

(невійськову) службу», постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999            

№ 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування 

Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», з метою 

забезпечення реалізації конституційного права громадян на проходження 

альтернативної (невійськової) служби, організації та здійснення контролю за 

проходженням громадянами України альтернативної (невійськової) служби:  

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 27.01.2017 року          

№ 35 «Про утворення міської комісії у справах альтернативної (невійськової) 

служби», а саме: пункт 3 скасувати та викласти в новій редакції: 

«3. Затвердити посадовий (основний і резервний) і персональний склад 

комісії у справах альтернативної (невійськової) служби згідно з додатками 1                 

та 2».  

2. Розпорядження міського голови від 21 вересня 2018 року №213-р «Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 27 січня 2017 року № 35 

«Про утворення міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби» 

вважати таким, що втратило чинність. 

3. Голові комісії, заступнику міського голови Володимиру Урдейчуку 

довести це розпорядження до відома членів комісії. 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 
 

Міський голова                                                                    Ростислав БОРТНИК 



Додаток № 1 

до розпорядження міського                  

голови 15 лютого 2021 року № 42 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

 комісії з питань  альтернативної (невійськової) служби 

Бережанської міської ради 

 

Основний склад 

комісії з питань  альтернативної 

(невійськової) служби 

Резервний склад 

комісії з питань  альтернативної 

(невійськової) служби 

Керівний склад 

- заступник міського голови, голова 

комісії 

- керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

- начальник відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи,  

заступник голови комісії           

- начальник юридичного відділу  

- спеціаліст І категорії з питань 

інформаційної діяльності та зв’язків 

із громадськістю, секретар комісії 

- провідний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи відділу з 

питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи            

Члени комісії 

- начальник юридичного відділу - начальник відділу – юрист 

«Центру надання адміністративних 

послуг»  

- начальник відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради 

- начальник служби  у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми та молоді 

- директор Бережанської районної 

філії Тернопільського обласного 

центру зайнятості (за згодою) 

- заступник директора – начальник 

відділення надання соціальних 

послуг Бережанської районної філії 

Тернопільського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

- завідувач поліклінічним 

відділенням КНП «БЕРЕЖАНСЬКА 

ЦМЛ» (за згодою) 

- лікар підліткового кабінету 

поліклінічного відділення КНП 

«БЕРЕЖАНСЬКА ЦМЛ» (за 

згодою) 

- начальник відділення 

комплектування Бережанського 

ОМТЦК та СП (за згодою)    

- провідний спеціаліст відділення 

комплектування Бережанського 

ОМТЦК та СП (за згодою) 

https://helsi.me/find-by-organization/26621c3a-eaf5-49b8-8733-610efa70400a
https://helsi.me/find-by-organization/26621c3a-eaf5-49b8-8733-610efa70400a
https://helsi.me/find-by-organization/26621c3a-eaf5-49b8-8733-610efa70400a
https://helsi.me/find-by-organization/26621c3a-eaf5-49b8-8733-610efa70400a


 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради              Ганна ОЛЕКСІВ 
 

Додаток № 2 
до розпорядження міського                  

голови 15 лютого 2021 року № 42 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

 комісії з питань  альтернативної (невійськової) служби 

Бережанської міської ради 

 

Керівний склад комісії: 

УРДЕЙЧУК 

Володимир 

Петрович 

заступник міського голови, голова комісії 

КИСЕЛЬОВ  

Сергій Васильович 

начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами 

та мобілізаційної роботи, заступник голови комісії 

МАЛАНЧУК 

Христина Іванівна 

спеціаліст І категорії з питань інформаційної 

діяльності та зв’язків із громадськістю, секретар 

комісії  

Члени комісії: 

ЗАГНІЙНА 

Ірина Василівна 

начальник юридичного відділу 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

ДУБІНСЬКИЙ 

Богдан Михайлович 

Бережанської районної філії Тернопільського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

БАРАНОВСКИЙ 

Юрій Миколайович 

начальник відділення комплектування 

Бережанського ОМТЦК та СП (за згодою)    

ПІЦАНЬ 

Галина Петрівна 

завідувач поліклінічним відділенням КНП 

«БЕРЕЖАНСЬКА ЦМЛ» (за згодою) 

 

 

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради        Ганна ОЛЕКСІВ 
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