
  
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

  ____ _________ 2022 року                   м. Бережани                           ПРОЕКТ №902 
              

Про внесення змін в персональний склад ліквідаційної комісії з 

припинення діяльності Територіального  центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради 

  

Керуючись ст.ст.26,60 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішення сесії Бережанської міської ради від 20 травня 

2022 року №782 «Про припинення діяльності Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської 

ради шляхом ліквідації» зі змінами внесеними рішенням сесії міської ради №794 

від 30.05.2022 року, беручи до уваги лист Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради  від 

09.08.2022року №1699/03-10,  враховуючи пропозиції постійної комісії міської 

ради з питань з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму(протокол №___ від _________2022року), сесія  Бережанської  міської 

ради   
  

В И Р І Ш И Л А:  
  

1. Внести зміни в персональний склад ліквідаційної комісії з припинення 

діяльності Територіального  центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради затверджений рішенням сесії 

Бережанської міської ради від 20 травня 2022 року №782 «Про припинення 

діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради шляхом ліквідації» зі змінами 

внесеними рішенням сесії міської ради №794 від 30.05.2022року, а саме додаток 

скасувати та викласти в новій редакції, додається. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань з питань бюджету та фінансів, економіки, 



промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності,   захисту прав споживачів 

та туризму. 

 

 

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      Ростислав БОРТНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сесії міської ради  

_______________________ 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії з припинення діяльності Територіального  центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської 

міської ради шляхом ліквідації 

 

Голова комісії: 

Добрянська Галина Миронівна (РНОКПП – 2779122761) – виконуюча 

обов’язки директора Територіального  центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Бережанської міської ради.   

Члени комісії:  

  Ковалик Світлана Федорівна (РНОКПП__________) – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер міської ради; 

Венчур Галина Омелянівна - (РНОКПП - __________) – сестра медична. 

Калимун Оксана Миронівна(РНКОПП-__________) – головний бухгалтер 

Комунальної установи  «Бережанський центр надання соціальних послуг - 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Ірина ЗАГНІЙНА  


