
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 вересня  2016 року                № 140 

 

Про внесення змін у додаток  2 до 

рішення виконавчого комітету міської 

ради від 26 квітня 2016 року № 42 «Про 

затвердження Положення та складу 

комісії з питань захисту прав дитини» 

 

 У зв’язку з кадровими змінами в управлінні міської ради, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

керуючись ст.34 ч.1 п.«б» п.п. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі делегованих повноважень, виконавчий комітет 

Бережанської міської рад, 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни у додаток  2 до  рішення виконавчого комітету міської 

ради від 26 квітня 2016 року  № 42 «Про затвердження Положення та складу 

комісії з питань захисту прав дитини», виклавши його у редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  заступника 

міського голови  Захарківа О.М. 

   

               Міський голова                                              В.Я. МУЗИЧКА 
 
                  Захарків О.М 

                  Безусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 26 квітня 

2016 року № 42 (в редакції рішення 

виконавчого комітету від 30 вересня 

2016 року №140) 

 

 

 

СКЛАД 

комісії Бережанської міської ради 

 з питань захисту прав дитини 

 

МУЗИЧКА 

Володимир Ярославович  

 

- міський голова м. Бережани, голова комісії; 

 

ЗАХАРКІВ 

Олег Мирославович 

 

- заступник міського голови, заступник голови 

комісії; 

 

БЕЗУСОВА 

Тетяна Володимирівна 

 

-  спеціаліст І категорії служби у справах 

дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, 

секретар комісії ; 

 

Члени комісії: 

ГОНЧАР  

Петро Васильович 

МАКСИМЧАК  

Оксана Василівна 

 

ЗАГНІЙНА  

Ірина Василівна 

- секретар міської ради; 

 

- начальника служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради 

- начальник юридичного відділу Бережанської 

міської ради; 

КІЗИМА 

Марія Володимирівна 

МЕЛЬНИЧУК 

Олена Віталіївна 

- начальник фінансового управління 

Бережанської міської ради; 

- начальник відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради; 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Михайлівна  

ХАЛУПНИК 

Зеновій Онуфрійович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради; 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради 

ВРИДНИК Василь 

Романович  

- Головний лікар Бережанської районної 

центральної комунальної лікарні (за згодою); 



ПАНАШІЙ 

Петро Михайлович 

-перший заступник начальника Бережанського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 

(за згодою); 

СОЛОМКО 

 Ігор Васильович 

- начальник управління соціального захисту 

населення Бережанської районної державної 

адміністрації (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                  О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 


