
  

Україна  

Бережанська міська рада Тернопільської області  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
  

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від 24 грудня 2020 року                                            № 9 

  

Про затвердження складу комісії з прийняття  

та розгляду заяв про передачу квартир (будинків), 

приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних 

квартирах у власність громадян 

 

З метою реалізації права громадян на приватизацію житла, забезпечення 

виконання повноважень виконавчих органів міської ради, здійснення контролю 

за додержанням чинного законодавства щодо питань приватизації державного 

житлового фонду, розглянувши доповідну записку головного спеціаліста 

юридичного відділу міської ради Берник М.С. від 14.12.2020 року, відповідно до 

статей 29, 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у 

зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити склад комісії з прийняття та розгляду заяв про передачу 

квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних 

квартирах у власність громадян, згідно додатку. 

2. Визнати таким, що втратив чинність п. 2 рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 11.10.2018 року № 690 «Про затвердження 

Положення про орган приватизації житлового фонду (у тому числі 

гуртожитків), щодо об’єктів, які перебувають на балансі та у власності 

територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники та Рай». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Валерія Бабича. 

 

  Міський голова                                                               Ростислав БОРТНИК 

 
 

 

 

 

 



                                               Додаток   

ЗАТВЕРДЖЕНО               

                                                                                               рішенням виконавчого комітету  

                                                                                               Бережанської міської ради                                                                                          

                                                                                               від 24 грудня 2020 року № 9  

                               

 

СКЛАД   КОМІСІЇ 

з прийняття та розгляду заяв про передачу квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у власність 

громадян 

  

  

Голова комісії  

  

Бабич Валерій Миколайович  

  

заступник міського голови  

Заступник голови комісії  

  

Халупник Зіновій Онуфрійович  

  

начальник  відділу  житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської 

ради  

Секретар комісії  

   

Берник Мар’яна Степанівна головний спеціаліст юридичного відділу міської ради  

Члени комісії  

  

Вітковська Ольга Ярославівна 

  

начальник відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» міської ради 

 

  

Загнійна Ірина Василівна  

  

начальник юридичного відділу міської ради  

  

Лазука Ірина Зіновіївни 

  

провідний спеціаліст відділу житлово – комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської 

ради  

  

  

  

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради                                       Ганна ОЛЕКСІВ 

  
  
                                                                                                                   

  

  

 

  


