
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  24 травня  2016 року                      № 63 

 

Про   проект   рішення   міської   ради 

«Про внесення змін до п.2 рішення 

ХХV сесії міської ради ІV скликання 

від 19 травня 2005 року № 705 «Про 

перейменування та присвоєння назви 

вулиці» 
 

 

Розглянувши  лист  Римсько-Католицької парафії Святих Апостолів Петра 

і Павла від 17.05.2016 року №14-16, враховуючи п.2 2 рішення ХХV сесії 

міської ради ІV скликання від 19 травня 2005 року № 705 «Про перейменування 

та присвоєння назви вулиці», на підставі власних повноважень,  виконавчий 

комітет Бережанської міської ради,  

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Лист  Римсько-Католицької парафії Святих Апостолів Петра і Павла від 

17.05.2016 року №14-161 прийняти до відома. 

2. Схвалити проект рішення сесії міської ради «Про  внесення змін до п.2 

рішення ХХV сесії міської ради ІV скликання від 19 травня 2005 року № 705 

«Про перейменування та присвоєння назви вулиці», згідно з додатком. 

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В подати даний проект 

рішення на розгляд сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику першому 

заступнику міського голови Адамовичу П.П. 

               

 

          Міський  голова                 В.Я.  МУЗИЧКА  
 

          Халупник З.О. 

 
 
 



 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІІ скликання 

четверта сесія 

(____ засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від  _________2016 року          № __ 

 

«Про внесення змін до п.2 рішення ХХV 

сесії міської ради ІV скликання від 19 

травня 2005 року № 705 «Про 

перейменування та присвоєння назви 

вулиці» 

 
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 24 травня 

2016 року № 63, пропозиції постійної  комісій міської ради з питань освіти, 

науки, культури, молоді, спорту та туризму,    керуючись  ст. 26,    ч. 1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Бережанська 

міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Пункт 2  рішення  ХХV сесії міської ради ІV скликання від 19 травня 

2005 року № 705 «Про перейменування та присвоєння назви вулиці», та 

викласти в наступній редакції:  

«Присвоїти  майдану на перехресті вулиць Руська, Вірменська, Крута, 

Академічна (біля костьолу  Святих Апостолів Петра і Павла Релігійної громади 

Римсько-Католицької парафії)  в м. Бережани - площа Святого Йоана  Павла ІІ, 

м. Бережани». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму.  

 

     Міський голова                                   В.Я. МУЗИЧКА  

 

 

 
 

 

 
 


