
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(V засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від  29 січня 2015 року          № 1072 
 

 

Про ліквідацію централізованої 

бухгалтерії Бережанської міської ради 
 

У зв’язку із  змінами в Бюджетному кодексі України, враховуючи, що 

міські дошкільні навчальні заклади  та  установи культури  переходять у 

районне підпорядкування та фінансуватимуться з районного бюджету, 

керуючись ст. ст.  17, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   Бережанська міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Ліквідувати  централізовану бухгалтерію Бережанської міської ради. 

2. Скоротити посади централізованої бухгалтерії згідно з додатком 

(додається). 

2.1. Посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії скоротити 

після проведення конкурсу на заміщення посади начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головного бухгалтера 

міської ради. 

3. Створити ліквідаційну комісію у складі: 

 

         Голова комісії - Бойко М.І.  -  заступник міського голови; 

        

        Члени комісії:  

 

         Тиманський О.С.  -  керуючий справами (секретар) виконавчого  

                                             комітету   міської ради; 

         Берник М.С.         -   в.о. начальника юридичного та інформаційно-  

                                           аналітичного    відділу міської ради; 

          Халупник З.О.       -  начальник відділу містобудування, архітектури  

                                           та  ЖКГ міської ради; 

          Банах Л.В.               -  головний бухгалтер централізованої бухгалтерії  



                                                 міської   ради; 

          Градовський І.С.    - оператор електронно-обчислювальних машин   

                                           управління міської ради; 

         Величко С.М.        - депутат міської ради, член постійної планово - 

                                            бюджетної комісії. 

4. Ліквідаційній комісії повідомити працівників централізованої бухгалтерії 

міської ради про її ліквідацію та вирішити питання їх звільнення та 

працевлаштування згідно з чинним законодавством України. 

5. Делегувати міському голові Музичці В.Я. повноваження щодо 

затвердження передавального акту. 

6. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Бережанської  міської 

ради Банах Л.В.  виконувати свої функціональні обов’язки до призначення 

у встановленому законом порядку начальника відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності - головного бухгалтера міської ради. 

7. При складанні проекту міського бюджету на 2015 рік видатки,  пов’язані з 

ліквідацією централізованої бухгалтерії Бережанської міської ради, 

запланувати за КФК 070804. 

8. Дане рішення вступає в силу у випадку ненадання, на перехідний період у 

2015 році, міжбюджетного трансферту з районного бюджету бюджету 

Бережанської міської ради для фінансування міських дошкільних 

навчальних закладів. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  планово-

бюджетної комісії міської ради. 

 

              Міський голова                   В.Я. МУЗИЧКА  

  



Додаток  

до рішення сесії  

Бережанської міської ради  

                                                                                                   №  1072 від 29.01.2015 року 

 

 

Перелік посад централізованої бухгалтерії міської ради, 

які підлягають скороченню внаслідок її ліквідації: 

 

 

Спеціаліст І категорії   - 5 одиниць; 

Оператор комп’ютерного набору – 1,5 одиниць. 

 

 

 

 

 

       Секретар міської ради                              П.В. ГОНЧАР 
 

 

 

 

 

 

 


