
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

04 серпня 2022 року м. Бережани №195-р 

 

Про визначення відповідальних осіб 
 

Враховуючи укладені договори між Бережанською міською радою та 

ТзОВ «Публічні процедури», а саме: договір №06/07/02П від 06.07.2022 року 

про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації 

між організатором аукціону та оператором електронного майданчика ТОВ 

«Публічні процедури», договір №06/07/013ЕМ від 06.07.2022 року про 

організацію та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та 

набуття права користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через 

електронні аукціони, договір №06/07/03ОР від 06.07.2022 року про проведення 

електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та 

оператором електронного майданчика, розглянувши службову записку від 

11.07.2022 року секретаря Бережанської міської ради Ірини Загнійної, з метою 

забезпечення якісної підготовки документів для передачі в оренду 

комунального майна, приватизації комунального майна та передачі в оренду 

земельних ділянок комунальної власності, керуючись Законом України «Про 

оренду державного та комунального майна», Законом України «Про оренду 

землі», Земельним кодексом України, ст. ст. 12, 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Визначити провідного спеціаліста з публічних закупівель відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради – Бартошко 

Оксану Ігорівну відповідальною особою за ведення електронного 

майданчика «Public Proc» в електронній торговій системі 

«ProZorro.Продажі», а саме щодо здійснення: 

- Опублікування інформації в електронній торговій системі 

«ProZorro.Продажі» (Переліків першого та другого типів, оголошень 

та інформаційних повідомлень, переліків об’єктів, що підлягають 

приватизації  тощо); 

- проведення електронних аукціонів з передачі комунального майна в 

оренду; 

- проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої 

приватизації; 



- проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та 

набуття права користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису). 

2. Визначити спеціаліста І категорії юридичного відділу міської ради – 

Ройлян Христину Едуардівну відповідальною особою щодо здійснення 

організації, підготовки документації для проведення електронних 

аукціонів  з передачі комунального майна в оренду та проведення 

електронних аукціонів  з продажу об’єктів малої приватизації. 

3. Визначити головного спеціаліста земельного відділу міської ради – 

Потичко Тетяну Володимирівну відповідальною особою за організацію та 

підготовку документації для проведення земельних торгів для продажу 

земельних ділянок та набуття права користування ними (оренди, 

суперфіцію, емфітевзису). 

4. Відповідальним особам дотримуватися законодавства України та діяти 

відповідно до укладених договорів. 

5. Контроль за даним розпорядженням залишаю за собою. 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


