
  

Україна  

Бережанська міська рада Тернопільської області  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від 24 грудня 2020 року                                         № 8  

  

Про затвердження списку посадових осіб, які 

мають право складати протоколи про 

адміністративне правопорушення  
  

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Правил благоустрою території Бережанської 

міської ради, затверджених рішенням сесії Бережанської міської ради від 

08.10.2020 року №1850,   керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 38, статтями 

52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради  

  

В И Р І Ш И В :  

  

1. Уповноважити посадових осіб міської ради, працівників Бережанського 

МКП «Господар», Бережанського МКП «Добробут» складати протоколи про 

адміністративні правопорушення відповідно пункту 2 частини першої статті 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Правил благоустрою 

території Бережанської міської ради.  

1.1 Посадові особи міської ради:  

- Халупник Зіновій Онуфрійович – начальник відділу житлово - 

комунального господарства, архітектури та  містобудування  міської ради;  

- Кочило Ірина Богданівна  – спеціаліст І категорії із питань благоустрою 

відділу житлово-комунального господарства, архітектури та  містобудування  

міської ради;  

- Лазука Ірина Зіновіївна – головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, архітектури та  містобудування  міської ради. 

1.2.Бережанське міське комунальне підприємство «Господар»:  

- Гриник Степан Іванович – головний інженер;  



- Журовський Михайло Васильович – інженер з благоустрою та озеленення 

території. 

1.3. Бережанське міське комунальне підприємство «Добробут»:  

- Богданець Богдан Леандрович – головний інженер.   

2. Вважити таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від  31.03.2016 року № 36 «Про затвердження списку 

посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративне 

правопорушення» та рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

від  30.09.2016 року № 139 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від  31.03.2016 року № 36 «Про затвердження списку 

посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративне 

правопорушення»».  

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови Валерія Бабича. 

  

  

Міський голова                    Ростислав БОРТНИК  

  


