
 
У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29 листопада  2017 року                   № 420 

 

 

Про внесення змін у додаток 1 рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської 

ради від 24.06.2016 № 78 «Про  створення  

міської робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості 

населення» 

 

У зв’язку змінами в штатному та  кадровому складі міської ради, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

В И Р І Ш И В:  

1. Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

від 24 червня 2016 року № 78 «Про  створення  міської робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» скасувати  і 

викласти його в редакції, що додається. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 21.02.2017 року № 233 «Про внесення змін у 

додаток 1 рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

24.06.2016 № 78 «Про  створення  міської робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

                    Тиманський О.С. 

  
 

 
 

               



                     Додаток 1   

до рішення виконавчого комітету 

міської ради від  24.06.2016    №78, в 

редакції рішення виконавчого комітету 

міської ради від 29.11.2017 №420 

 

 

С  К  Л  А  Д 

міської  робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення 
                                                                                       

Адамович Петро Павлович          - перший заступник міського  голови,                                                          

голова  робочої групи;    

Щербань Павло Зіновійович        -  головний спеціаліст – інспектор праці 

Бережанської міської ради, голови робочої 

групи; 

Копча Галина Миронівна             -  головний спеціаліст з питань трудових 

відносин, соціального партнерства, оплати, 

нормування та продуктивності праці  

управління соціального  захисту населення 

Бережанської районної державної 

адміністрації; секретар робочої  групи. 

Члени робочої групи: 

 
Кізима Марія Володимирівна      -  начальник фінансового управління 

Бережанської міської ради; 

Вридник Світлана Михайлівна    -  завідувач сектору економіки Бережанської 

міської ради; 

Загнійна Ірина Василівна             -  начальник юридичного відділу 

Бережанської міської ради; 

Соломко Ігор Васильович            -  начальник управління соціального захисту 

населення Бережанської районної державної 

адміністрації (за згодою); 

Попович Віта Андріївна             -   фахівець з питань зайнятості І категорії 

відділу взаємодії з роботодавцями 

Бережанського районного центру 

зайнятості (за згодою); 

Чорнобай Роман Аполлонійович   -  провідний бухгалтер Бережанського 

районного центру зайнятості (за згодою) 

Котенко Люба Євгенівна            -  головний державний ревізор-інспектор 

Бережанського відділення Бучацької ОДПІ                                                                                

(за згодою); 

 Мехайлевич Оксана Романівна  -  головний державний ревізор-інспектор                   

Бережанського відділення Бучацької ОДПІ 

(за згодою); 



Яцків Тарас Романович               -  старший інспектор поліції Бережанського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в 

Тернопільській області (за згодою). 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітет міської ради                О.С. ТИМАНСЬКИЙ

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


