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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 вересня 2021 року м. Бережани № 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 

23.07.2020 року №1260 «Про організацію 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів 

міського автобусного маршруту «Бережани - с. 

Лісники - завод «Мікрон»,  Бережани - с. Рай»  

 

Розглянувши лист ТзОВ «Бережаниавтотранс» № 1/6-56 від 31.08.2021 

року за вх. №2421/03-05 від 03.09.2021 року щодо продовження договору на 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом від 01.10.2020 року за 

міським автобусним маршрутом «Бережани - с. Лісники - завод «Мікрон», 

Бережани - с.Рай», враховуючи кадрові зміни, на підставі ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бережанської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради № 

1260 від 23 липня 2020 року «Про організацію проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів міського автобусного маршруту «Бережани-с. 

Лісники – завод «Мікрон», Бережани – с. Рай» скасувати та викласти в 

новій редакції, що додається.  

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити заступнику міського 

голови Володимиру УРДЕЙЧУКУ. 

 

 

Міський голова     Ростислав БОРТНИК  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської  ради від 23 вересня 2021 

року № ___ 

 

СКЛАД  

КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ  

КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКОМУ  

АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ «БЕРЕЖАНИ - с. ЛІСНИКИ -  

ЗАВОД «МІКРОН», БЕРЕЖАНИ- с. РАЙ»  
  

1. УРДЕЙЧУК В.П. – заступник міського голови, голова конкурсного 

комітету;  

2. Халупник З.О. – начальника відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, заступник голови  

конкурсного комітету;  

3. Берник М.С. – головний спеціаліст юридичного відділу міської ради, 

секретар конкурсного комітету (без права голосу абз.2 п.22 Порядку).  

  

Члени комітету:  

4. Тищук В.І. – старший інспектор з особливих доручень відділу безпеки 

дорожнього руху УПП в Тернопільській області (за  згодою);  

5. Погрібний В.М. – завідувач сектору взаємодії із суб’єктами обов’язкового 

технічного контролю регіонального сервісного центру ГСЦ МВС (філія 

ГСЦ МВС ) в Тернопільській області (за згодою);  

6. Табаки І.В. – начальник Управління Укртрансбезпеки у Тернопільській  

області (за згодою);  

7. Майчук Б.М. – заступник голови Бережанської районної спілки  

«Чорнобиль» (за згодою);  

8. Грабар В.А. – голова ГО спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України»   

( за згодою);  

9. Романюк В.М. – голова Бережанської районної організації Української 

спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів)  (за згодою);  

10. Керницький Р.Б. – голова ГО «Учасників бойових дій «Бережанець» (за 

згодою);  

11. Онишків Н.М. – член ГО «Навігатор» (за згодою);  

12. Сухарський В.Я. – заступник голови ГО «Бережанська ініціатива» (за 

згодою).  



13. Кочило І.Б. – спеціаліст І категорії з питань благоустрою відділу 

житловокомунального господарства, містобудування та архітектури 

міської ради.  

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради                                 Петро ГОНЧАР 


