
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  08 січня 2013 року         №  669 
 
 

Про    комісію    з    питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
міської ради 

 
Відповідно до частини третьої статі 36 Закону України «Про правові засади 

цивільного захисту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2010 року № 927 «Про затвердження типового положення про регіональну 
та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної 
ситуації», виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 06 січня  
2011 року № 5 «Про районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій», для оперативного вирішення питань, пов’язаних з 
запобіганням виникнення на території населених пунктів міської ради та 
реагування на них, а також координації і контролю комплексу робіт і заходів у цій 
сфері, та на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської   
міської  ради, 

 
 
 

В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Бережанської  міської ради, що додається. 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 08 лютого 2012 року № 416 «Про комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської 
ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови  Гуля І.В. 

 
 
 
 

Міський голова               В.Я.  МУЗИЧКА  
  

 
 
 

 

 

 

 



 

 
                                                           Додаток  

                                                                   до рішення виконкому    міської ради 
                                                                  № 669 від 08 січня 2013 року 
 
 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних 

 ситуацій Бережанської міської ради 
 
 

Голова комісії – заступник міського  
голови                                                                 Гуль І.В.    

              
Заступник голови комісії,  
секретар міської ради                                       Гончар П.В. 
 
Секретар комісії, 
керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                         Тиманський О.С. 
 

Члени комісії: 
 
Начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства міської ради                                 Халупник З.О. 

Начальник земельного відділу 
міської ради                                                         Мартинюк О.О. 

Начальнику юридичного та  
інформаційно-аналітичного відділу 
міської ради                                                         Загнійна І.В. 

Головний бухгалтер 
централізованої бухгалтерії 
міської ради                                                         Банах Л.В. 

           Спеціалісту І категорії  із питань  
           розгляду  звернень та скарг  
           громадян юридичного та 
           інформаційно-аналітичний  відділу                   Плонка Л.З. 

Директор МКП «Добробут»                                Бурдаш А.Є 

Директор МКП «Господар»                                 Хомецький М.С. 

Директор МКП «Благоустрій»                             Спяк К.М. 

Депутат міської ради                                     Береговський Л.В. (за згодою) 

Депутат міської ради                                          Грабар Р.М. (за згодою) 
 

 
    Керуючий справами (секретар)  
    виконкому міської ради                         О.С. Тиманський 


