
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

29 вересня 2021 року м. Бережани №264-р 

 

Про створення постійно діючої 

виїзної комісії 

 
З метою забезпечення доступності надання якісних послуг та забезпечення 

надання безоплатних консультацій та роз’яснень жителям старостинських 

округів в межах Бережанської міської територіальної громади, розглянувши 

ініціативу депутатської фракції «ГОЛОС» VIII скликання сесії Бережанської 

міської ради, керуючись ст. ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

1. Створити постійно діючу виїзну комісію, для надання безоплатних 

консультаційних та роз’яснювальних послуг жителям старостинських 

округів в межах  Бережанської міської територіальної громади, в 

наступному складі: 

Голова комісії: 
Загнійна І.В. – секретар міської ради; 

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

Члени комісії: 
Мартинюк О.О. – начальник земельного відділу міської ради; 

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

містобудування та архітектури міської ради; 

Вітковська О.Я. – начальник «Відділу центр надання адміністративних 

послуг» міської ради; 

2. До роботи в комісії, на період відсутності основних членів комісії,  можуть 

залучатися  інші посадові особи відділів за усним дорученням міського 

голови. 

3. Надання консультаційно - роз’яснювальних послуг жителям 

старостинських округів, комісією здійснюється на території 

старостинського округу, як правило в центрі старостинського округу або за 

рішенням комісії в населеному пункті, який входить до старостинського 

округу, згідно поданих заявок жителями громади. 

4. Виїзні засідання комісії, як правило проводяться кожної останньої п’ятниці 

місяця з 10.00 год. або частіше та в інші дні за рішенням комісії, яке 



погоджене з міським головою, виходячи із кількості поданих заявок 

жителями громади. 

5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

довести дане рішення до відома голови комісії,  старостів та оприлюднити 

на офіційному сайті Бережанської міської ради. 

6. Старостам старостинських округів Бережанської міської ради довести дане 

рішення до відома жителів громади та щомісячно до 20 числа подавати 

інформацію голові комісії щодо поданих заявок жителями громади. 

7. Контроль щодо виконання даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Ростислав  БОРТНИК 


