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__ ___________ 2021 року                                                            ПРОЄКТ №476 

 

Про приведення у відповідність до вимог  

чинного законодавства України 

рішень органу місцевого самоврядування  

 

Відповідно до ст.ст. 26,54¹, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статей 14, 15 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування»  (із змінами та доповненнями), 

«Методичних рекомендацій щодо присвоєння рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування», затверджених наказом Головного Управління 

Державної служби України від 28 березня 2005 року  № 72 «Про присвоєння 

рангів посадовим особам місцевого самоврядування», враховуючи висновки 

постійної комісії  з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської 

діяльності та етики (протокол   №21 від  19.10.2021року), сесія Бережанської 

міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти  Гевко Лілі Петрівні, старості Потуторського 

старостинського округу Бережанської міської ради, 01 жовтня 2021 року  11 

(одинадцятий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування у межах 

п’ятої категорії посад. 

2. Присвоїти  Коліснику Роману Васильовичу, старості Жуківського 

старостинського округу Бережанської міської ради, 01 жовтня 2021року  11 

(одинадцятий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування у межах 

п’ятої категорії посад. 

3. Присвоїти  Серафименко Галині Михайлівні, старості Надрічнянського 

старостинського округу Бережанської міської ради, 01 жовтня 2021року  11 



(одинадцятий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування у межах 

п’ятої категорії посад. 

4. Присвоїти  Ціцюрі Галині Іванівні, старості Куропатницького 

старостинського округу Бережанської міської ради, 01 жовтня 2021року  11 

(одинадцятий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування у межах 

п’ятої категорії посад. 

5.Затвердити розпорядження міського голови, які стосуються посадових 

осіб органу місцевого самоврядування,  зазначених в пунктах 1-4 даного 

рішення, а саме: 

- розпорядження міського голови №77-рк від 22.02.2021 року «Про 

виконання Гевко Л.П.  повноважень старости  Потуторського старостинського 

округу»; 

- розпорядження міського голови №73-рк від 18.02.2021 року «Про 

виконання Колісником Р.В. повноважень старости  Жуківського 

старостинського округу»; 

- розпорядження міського голови №117-рк від 26.02.2021 року «Про 

виконання Серафименко Г.М. повноважень старости Надрічняньського  

старостинського округу»; 

- розпорядження міського голови №60-рк від 10.02.2021 року «Про 

виконання Ціцюрою Г.І. повноважень старости Куропатницького  

старостинського округу». 

6. Підтвердити Квасницькій Ганні Миронівні, старості Жовнівського  

старостинського округу Бережанської міської ради,  з 01 березня  2021 року 7  

(сьомий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування. 

7. Підтвердити Кізімович Галині Михайлівні, старості Біщівського   

старостинського округу Бережанської міської ради,  з 19 лютого   2021 року 8  

(восьмий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування. 

8. Підтвердити Тимович Любові Миколаївні, старості Урманського    

старостинського округу Бережанської міської ради,  з 17 лютого   2021 року 9   

(дев’ятий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування. 

9. Підтвердити Дудар Ользі Тадеївні, старості Шибалинського     

старостинського округу Бережанської міської ради,  з 16 лютого   2021 року 9   

(дев’ятий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування. 

10. Підтвердити Грабар Оксані Іванівні, старості Посухівського     

старостинського округу Бережанської міської ради,  з 09 лютого   2021 року 5  

(п'ятий)  ранг посадової особи місцевого  самоврядування. 

11.Затвердити розпорядження міського голови, які стосуються посадових 

осіб органу місцевого самоврядування,  зазначених в пунктах 6-10 даного 

рішення, а саме: 

- розпорядження міського голови №118-рк від 26.02.2021 року «Про 

виконання Квасницькою Г.М. повноважень старости Жовнівського   

старостинського округу»; 

- розпорядження міського голови №74-рк від 18.02.2021 року «Про 

виконання Кізімович Г.М. повноважень старости Біщівського   

старостинського округу»; 



- розпорядження міського голови №66-рк від 16.02.2021 року «Про 

виконання Тимович Л.М. повноважень старости Урманського    

старостинського округу»; 

- розпорядження міського голови №64-рк від 15.02.2021 року «Про 

виконання Дудар О.Т. повноважень старости Шибалинського   

старостинського округу»; 

- розпорядження міського голови №52-рк від 08.02.2021 року «Про 

виконання Грабар  О.І. повноважень старости Посухівського    

старостинського округу». 

12. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи  міської ради          

Яцишин Р.В. внести відповідні записи в особову картку  та трудову книжку        

працівників. 

13.  Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради  

провести грошові розрахунки відповідно до чинного   законодавства. 

14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Петра 

Гончара, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради. 
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