
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

28 червня 2022 року м. Бережани №165-р 

 

Про скликання засідання виконавчого 

комітету міської ради  

 
У зв’язку із необхідністю вирішення питань, що належать до відання 

виконавчого комітету, відповідно до підпунктів 4.23, 4.24  пункту 4 Регламенту 

виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням сесії Бережанської 

міської ради  від 28.12.2020 №54 «Про затвердження Регламенту виконавчого 

комітету Бережанської міської ради Тернопільської області», керуючись 

пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати 30 червня 2022 року о 14:00 год. позачергове засідання 

виконавчого комітету Бережанської міської ради. 

2. На розгляд виконавчого комітету винести наступні питання: 
1. Про надання погодження на укладення контракту (проєкт 

2022_15_14). 
2. Про затвердження «Порядку створення та використання 

матеріального резерву Бережанської міської територіальної громади 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (проєкт 
2022_15_13). 

3. Про надання дозволу на виїзд дітей в Республіку Кіпр на відпочинок 
та оздоровлення (проєкт 2022_15_2). 

4. Про взяття на облік дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, малолітнього ________ (проєкт 2022_15_3). 

5. Про зняття з обліку дітей, які опинилися в СЖО: ________, ________, 
________, ________, ________, ________, ________, ________, 
________, ________ (проєкт 2022_15_4). 

6. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 15.04.2022 
року № 464 (проєкт 2022_15_5). 

7. Про влаштування малолітніх дітей ________, ________, ________ в 
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах 
дітей Тернопільської ОДА (проєкт 2022_15_6). 

8. Про затвердження цільової програми військово-патріотичного 
вишколу «Легіонер» (проєкт 2022_15_10). 

9. Про затвердження розпорядження міського голови (проєкт 
2022_15_12). 



10. Про надання дозволу на укладення договору оренди елементів 
благоустрою для здійснення торгівельної діяльності (проєкт 
2022_15_15). 

11. Про розгляд заяв з питань присвоєння адреси (проєкт 2022_15_1). 
12. Про надання дозволу на встановлення дорожнього дзеркала огляду 

(проєкт 2022_15_8). 
13. Про надання дозволу на встановлення дорожніх знаків (проєкт 

2022_15_9). 
14. Про продовження дії договору на проживання (проєкт 2022_15_11). 
15. Про погодження ескізної пропозиції дитячої площадки на перехресті 

вул. Тернопільська та вул. Чорновола в м. Бережани (проєкт 
2022_15_7). 

3. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


