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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 до персонального 

складу комісій утворених виконавчим 

комітетом міської ради 

 

У зв’язку з кадровими змінами в апараті управління  Бережанській міській 

раді, керуючись пп. 1 п. «б» ст. 28, ст. 29, пп. 1 п. «б» ч. 1 ст. 33, пп. 2, 2-1, 3, 4 

п. «б» ч. 1 ст. 34, ст. 40, 52, 53, п.6 ст. 59, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
1. Внести зміни до пункту 2.1. рішення виконавчого комітету Бережанської 

міської ради від 11 березня 2021 року № 94 «Про створення комісії з 

питань  забезпечення податкових та інших  надходжень до бюджету 

Бережанської міської територіальної громади і погашення заборгованості  

по їх сплаті платниками податків, розташованих на території громади», а 

саме додаток 1 рішення скасувати та викласти в наступній редакції 

(додаток 1). 

2. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

від 31 березня 2016 року № 35 «Про затвердження Положення про комісію 

по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїні», а саме додаток № 2 скасувати та викласти в наступній 

редакції (додаток 2). 

2.1. Рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 21 січня 

2021 року № 45 «Про внесення змін до  складу комісії по визначенню 

кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»» 

скасувати. 

3. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

від 21 січня 2021 року № 42 «Про створення комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», а саме 

додаток № 2 рішення скасувати та викласти в наступній редакції (додаток 

3). 

4. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

від 16 грудня 2021 року № 3 «Про склад комісії з питань захисту прав 



дітей», а саме додаток № 1 рішення скасувати та викласти в наступній 

редакції (додаток 4). 

5 Внести зміни у рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

від 24 грудня 2020 року № 6 «Про затвердження складу комісії з прийняття 

та розгляду заяв про передачу квартир (будинків), приміщень у 

гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у власність громадян», а 

саме додаток № 1 рішення скасувати та викласти в наступній редакції 

(додаток 5). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету міської ради Петра Гончара. 

 

 

Міський голова     Ростислав БОРТНИК  



                         Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської  ради від 23 вересня 2021 

року № ___ 

 

СКЛАД 

комісії з питань  забезпечення податкових та інших  надходжень до 

бюджету Бережанської міської територіальної громади і погашення 

заборгованості  по їх сплаті платниками податків, розташованих на 

території громади 

Голова комісії 

УРДЕЙЧУК 

Володимир Петрович 

заступник міського голови; 

Заступник голови комісії 
ТИМАНСЬКИЙ 

 Олег Степанович 

начальник «Фінансового управління» 

Бережанської міської ради; 

Секретар комісії 

СЕМЧИШИН 

 Надія Павлівна 

головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку, доходів та економічного аналізу 

«Фінансового управління» міської ради; 

Члени комісії: 
ГОЛЯШ 

 Лілія Миколаївна 

начальник юридичного відділу міської ради; 

ЛЕГКА 

 Наталія Михайлівна 

начальник відділу бухгалтерського обліку, 

доходів та економічного аналізу «Фінансового 

управління»  міської ради; 

МАРТИНЮК 

Олександра Омелянівна 

начальник земельного відділу міської ради; 

ПЕТРОВИЧ Юрій 

Володимирович 

начальник відділу державної реєстрації 

міської ради,  член постійної комісії  міської 

ради з питань бюджету та фінансів; 

ЩЕРБАНЬ 

Павло Зіновійович 

Начальник відділу праці, соціальних виплат 

та компенсацій міської ради 

БУРШТИНСЬКА 

Надія Іванівна 

начальник Бережанської ДПІ ГУ ДПС у 

Тернопільській області (за згодою); 

СЕЧИШИН 

Галина Степанівна 

головний спеціаліст відділу забезпечення 

поповнення бюджету фінансово-економічного 

управління ГУ ПФ України в Тернопільській 

області (за згодою). 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської  ради від 23 вересня 2021 

року № ___ 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ  

з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» при 

Бережанській міській раді 

Голова комісії 
ГОНЧАР 

Петро Васильович 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради; 

Заступник голови комісії 

МАКСИМЧАК 

Оксана Василівна 

начальник служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради; 

Секретар комісії 

БЕЗУСОВА 

Тетяна Володимирівна 

головний спеціаліст служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

та молоді Бережанської міської ради; 

Члени комісії: 
ГОЛЯШ 

Лілія Миколаївна 

начальник юридичного відділу міської ради; 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

ВРИДНИК 

Василь Романович 

директор КНП «Бережанська центральна 

міська лікарня Бережанської міської ради» 

(за згодою); 

СОЛОМКО 

Ігор Васильович 

начальник управління соціального захисту 

населення Бережанської районної державної 

адміністрації (за згодою); 

ШИНКЛЯРСЬКИЙ 

Роман Богданович 

начальник сектору превентивної діяльності 

відділу поліції №1 (м. Бережани) 

Тернопільського РУП ГУНП в 

Тернопільській області (за згодою) 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету міської  

ради від 23 вересня 2021 року № ___ 

  

Склад комісії 

з визначення збитків, заподіяних Бережанській міській територіальній 

громаді   внаслідок використання земельних ділянок з порушенням 

земельного законодавства 
Голова комісії 

ЗАГНІЙНА 

Ірина Василівна 

секретар міської ради; 

Заступник голови комісії 
УРДЕЙЧУК 

Володимир Петрович 

заступник міського голови; 

Секретар комісії 

ГОЛЯШ 

Лілія Миколаївна 

начальник юридичного відділу міської ради; 

Члени комісії: 
ТИМАНСЬКИЙ 

Олег Степанович 

начальник «Фінансового управління» Бережанської 

міської ради; 

МАРТИНЮК 

Олександра Омелянівна 

начальник земельного відділу Бережанської міської ради; 

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович 

начальник відділу житлово – комунального господарства, 

містобудування та архітектури Бережанської міської 

ради; 

БОЙКО 

Іван Євгенович 

голова  постійної депутатської комісії  з питань 

регулювання земельних відносин Бережанської міської 

ради. 

 - представник  Державної  екологічної  інспекції  в 

Тернопільській області; 

 - представник відділу  у Бережанському районі 

Головного управління Держгеокадастру  

Тернопільської області; 
Примітка. 

 1. До основного складу комісії  за протокольним рішенням  комісії з визначення та 

відшкодування збитків власникам землі,  землекористувачам також включаються:  

-  власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки;     

 - представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх 

відшкодовувати.   

2. У випадках коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у 

непридатність для користування за цільовим призначенням, за протокольним рішенням  

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі землекористувачам до 

основного складу комісії включаються також представники територіальних органів 

Держсільгоспінспекції, санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів та інших 

органів визначених чинним законодавством України. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР



 

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету міської  

ради від 23 вересня 2021 року № ___ 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини Бережанської міської ради 

Голова комісії 
БОРТНИК 

Ростислав Богданович 

міський голова м. Бережани; 

Заступник голови комісії 

ГОНЧАР 

Петро Васильович 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

міської ради; 

Секретар комісії 
БЕЗУСОВА 

Тетяна Володимирівна 

головний спеціаліст служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради; 

Члени комісії: 
ЗАГНІЙНА 

Ірина Василівна 

секретар міської ради; 

ГОЛЯШ 

Лілія Миколаївна 

начальник юридичного відділу міської ради; 

КОСТЕЦЬКА 

Лідія Ярославівна 

начальник фінансового управління Бережанської 

міської ради; 

МЕЛЬНИЧУК 

Олена Віталіївна 

начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради; 

МАКСИМЧАК 

Оксана Василівна 

начальник служби у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради; 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Михайлівна  

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради 

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської 

ради 

КУЛЬЧИЦЬКА-

РУЧКА Наталя 

Романівна 

директор комунальної установи   

«Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської 

ради (за згодою) 

ВРИДНИК 

Василь Романович 

директор КНП «Бережанської міської  комунальної 

лікарні» Бережанської міської ради (за згодою) 

СОЛОМКО 

Ігор Васильович 

начальник відділу соціального забезпечення №1 

Управління соціального захисту населення 

Тернопільської районної державної адміністрації (за 

згодою) 

ЛОГУШ 

Галина Ігорівна 

директор Бережанського районного відділу                                                        

державної реєстрації актів цивільного стану Південно-



західного міжрегіонального                                         

управління міністерства юстиції (м. Івано -Франківськ) 

(за згодою) 

__________ - представник Бережанського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області (за згодою) 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 



 

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

міської  ради від 23 вересня 2021 

року № ___ 
 

СКЛАД   КОМІСІЇ 

з прийняття та розгляду заяв про передачу квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних 

квартирах у власність громадян 

Голова комісії  

БАБИЧ 

Валерій Миколайович  

заступник міського голови  

Заступник голови комісії  

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович  

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

міської ради  

Секретар комісії  

БЕРНИК 

Мар’яна Степанівна  

головний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради 

Члени комісії  

ВІТКОВСЬКА 

Ольга Ярославівна 

начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» міської ради 

ГОЛЯШ 

Лілія Миколаївна а  

начальник юридичного відділу міської ради  

ЛАЗУКА 

Ірина Зіновіївни 

провідний спеціаліст відділу житлово – 

комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради  
  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 


