
 
У кр аїна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 квітня   2020 року                №  1220 

 

Про внесення змін у додатки  до 

окремих рішень виконавчого 

комітету Бережанської міської 

ради 
 

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

ст.ст. 32, 34, 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської рад, 

В И Р І Ш И В: 

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

ради від 31 березня 2016 року № 35 «Про затвердження Положення про  

комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня», виклавши його у редакції, що додається. 

2. 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. 

2.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

15 серпня 2019 р. № 944  «Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 26 квітня 2016 року №42 «Про затвердження 

Положення та складу комісії з питань захисту прав дитини»» вважати таким, 

що втратило чинність. 

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

ради від 26 червня 2016 року № 78 «Про  створення  міської робочої групи з 

питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення», виклавши 

його у редакції, що додається. 

3.1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 25  квітня 2017 року № 547 «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»». 

 



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

ради від 26 липня 2017 року  № 341 «Про затвердження Положення про 

проведення щорічного міського  конкурсу «Зробимо місто кращим»», виклавши 

його у редакції, що додається. 

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

ради від 25 квітня 2018 року  № 532 «Про створення комісії з визначення 

збитків, заподіяних територіальній громаді м. Бережани, сіл Рай та Лісники 

внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства», 

виклавши його у редакції, що додається. 

6.  Внести зміни у додаток   до  рішення виконавчого комітету міської ради 

від 21 грудня 2018 року  № 770 «Про створення робочої групи з вивчення 

питання оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти міста 

Бережани відповідно до Закону України «Про освіту»», виклавши його у 

редакції, що додається. 

7.  Внести зміни у додаток   до  рішення виконавчого комітету міської ради 

від 15 серпня 2019 року  № 995 «Про створення комісії з розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», виклавши його у 

редакції, що додається. 

8. У тексті рішенні виконавчого комітету Бережанської міської ради від 15 

серпня 2029 року № 974 «Про затвердження «Порядку  взаємодії структурних 

підрозділів Бережанської  міської ради щодо надання в оренду земельних 

ділянок комунальної власності та контролю за надходженнями орендної плати» 

слова «фінансове управління  міської ради» в усіх відмінках замінити 

словами «фінансово-економічний відділ міської ради» у відповідному 

відмінку. 

 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


