
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 28 червня 2022 року             м. Бережани                                  №  163-р 

 

Про створення робочої групи для розгляду по 

суті звернень щодо забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб та ветеранів 

військової служби 

 

Враховуючи звернення, які надійшли на адресу міської ради, а саме  

звернення голови волонтерської групи «добровольча будівельна ініціатива» 

Луковського Антона від 20.06.2022 року вх. №58/03-34 та від 20.06.2022 року 

№57/03-34 щодо реалізації проекту з будівництва житла для вимушених 

переселенців на території Бережанської міської територіальної громади та 

звернення голови Міжнародного виконавчого комітету Шпіц Є. від 23.06.2022 

року вх. №1308/0334 щодо забезпечення житлом ветеранів військової служби, з 

метою розгляду по суті та детального вивчення поданих звернень, та 

підготовки їх для безпосереднього розгляду по суті на засіданнях постійних 

комісій і на сесії Бережанської міської ради, керуючись ст. ст. 12, 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних 

повноважень  

 

1. З метою забезпечення розгляду по суті та детального вивчення поданих 

звернень, та підготовки їх для безпосереднього розгляду по суті на 

засіданнях постійних комісій і на сесії Бережанської міської ради, створити 

робочу групу в наступному складі: 

Голова робочої групи: 

Урдейчук В.П. – заступник міського голови; 

Заступник голови робочої: 

Бабич В.М.- заступник міського голови; 

Секретар робочої групи: 

Кочило І.Б. – спеціаліст І категорії з питань благоустрою відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури 

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; 



Липна С. М. – начальник відділу економічного розвитку «Ресурсний центр 

громади та підтримки підприємництва» міської ради 

Голяш Л. М. – начальник юридичного відділу міської ради; 

Потичко Т.В. – головний спеціаліст земельного відділу міської ради; 

Маланчук Х. І. – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства, екології, надзвичайних ситуацій 

енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики(за згодою). 

2. Зобов’язання робочої групи: 

2.1. проводити засідання із інформуванням депутатів міської ради про 

дату,  час та місце проведення засідання робочої групи; 

2.2. залучати до роботи в робочій групі інших посадових осіб міської ради 

та працівників комунальних установ, підприємств при потребі, згідно 

протокольного рішення робочої групи;  

2.3. вводити в склад робочої групи посадових осіб відділів на період 

тимчасової відсутності основних членів  комісії із правом голосу; 

2.4. розглянути по суті подані звернення та надати міському голові до 

30.07.2022 року акт про результати розгляду звернень, які надійшли 

на адресу міської ради, а саме звернення голови волонтерської групи 

«добровольча будівельна ініціатива» Луковського Антона від 

20.06.2022 року вх. №58/03-34 та від 20.06.2022 року №57/03-34 щодо 

реалізації проекту з будівництва житла для вимушених переселенців 

на території Бережанської міської територіальної громади та 

звернення голови Міжнародного виконавчого комітету Шпіц Є. від 

23.06.2022 року вх. №1308/0334 щодо забезпечення житлом ветеранів 

військової служби із підготовленими рекомендаціями та 

пропозиціями. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова              Ростислав БОРТНИК 


