
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

18 лютого 2022 року    м. Бережани     № 41-р 

 

 

Про внесення змін у розпорядження міського 

голови від 20.02.2017 року № 75 «Про міську 

надзвичайну протиепізоотичну комісію»   

 

У зв’язку із кадровими змінами, у відповідності до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1350 «Про затвердження 

Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті 

міністрів України, та типових положень про місцеві державні надзвичайні 

протиепізоотичні комісії», з метою здійснення оперативного контролю на 

території Бережанської міської територіальної громади, керівництва і 

координації діяльністю підприємств, установ і організацій усіх форм власності 

та фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб 

тварин, що входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро і масовим 

отруєнням тварин та їх ліквідації, керуючись  статтею 12, пунктом 20 частини 

четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни у додаток 2 до розпорядження міського голови від 20 лютого 

2017 року № 75 «Про міську надзвичайну протиепізоотичну комісію», а 

саме додаток 2 скасувати та викласти в наступній редакції (додається). 

2. Розпорядження міського голови «Про внесення змін у додаток 2 до 

розпорядження міського голови від 20 лютого 2017 року № 75 «Про міську 

надзвичайну протиепізоотичну комісію» від 18.11.2019 року № 167 та 

«Про внесення змін у розпорядження міського голови від 20.02.2017 року 

№ 75 «Про міську надзвичайну протиепізоотичну комісію»» від 15.02.2021 

року № 44 вважати такими, що втратили чинність.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Валерія БАБИЧА.  

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 



 

Додаток    

до розпорядження міського голови 

від 18.02.2020 року № 41-р 
 

СКЛАД  

міської надзвичайної протиепізоотичної комісії  

Бережанської міської ради 
  

Керівний склад:  
1) голова комісії – заступник міського голови - БАБИЧ Валерій 

Миколайович; 

2) заступник голови комісії - начальник Бережанського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області – 

ГУДЗИЛЯК Андрій Миронович; 

3) начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Бережанського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області – МАКАР Марія 

Ярославівна. 

 

Члени комісії: 

4) начальник Бережанської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини – ОЛІЙНИК Василь Іванович; 

5) головний лікар КНП «Бережанська центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради  – ВРИДНИК Василь Романович; 

6) лікар-епідеміолог Козівського міжрайонного відділу Державної установи 

«Тернопільській обласний центр контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я України» - КОГУТ Любов Ярославівна; 

7) завідувач Бережанським відділом Тернопільської регіональної державної 

лабораторії Держпродспоживслужби в Тернопільській області – ЯРЕМА 

Богдан Ігорович;  

8) начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області – 

КАЛАКУРА Тарас Миколайович; 

9) в.о.начальника відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради – 

КОСТИШИН Олег Степанович; 

10) начальник відділу житлово-комунального господарства містобудування та 

архітектури міської ради – ХАЛУПНИК Зіновій Онуфрійович; 

11) заступник начальника з превенції відділу поліції №1 (м. Бережани) 

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області  - 

ШИНКЛЯРСЬКИЙ Роман Богданович. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради     Петро ГОНЧАР  


