
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 вересня 2019 року         № 1455 
 

Про внесення змін та скасування 

рішень сесії Бережанської міської 

ради 

 

Керуючись пунктом 30 частиною 1  статті 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Скасувати рішення сесії міської ради № 1387 від 11 липня 2019 року «Про 

внесення змін та скасування рішень сесії Бережанської міської ради». 

2. Скасувати рішення сесії міської ради № 961 віл 10 липня 2014 року «Про 

внесення змін та скасування рішень сесії Бережанської міської ради». 

3. Пункт 3 рішення сесії Бережанської міської ради № 1086 від 18.06.2010 

року «Про ліквідацію комунальних підприємств: МКП «Комунгосп», МКП 

«Житло-сервіс», МКП «Житло»  скасувати та викласти в новій редакції:  

«3. Затвердити ліквідаційну комісію з проведення ліквідації міських 

комунальних підприємств «Комунгосп», «Житло-сервіс», «Житло» у 

складі:  

Адамович П.П. – перший заступник міського голови, голова комісії 

(ідентифікаційний код 2064804410); 

Халупник З.О. – начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

заступник голови комісії (ідентифікаційний код 

2123707437); 

Члени комісії: 



Венчур О.Л. – радник міського голови (ідентифікаційний код 2980713798); 

Гриник С.І. – головний інженер Бережанського МКП «Господар» 

(ідентифікаційний код 2412204453); 

Якубовська Т.В. – головний бухгалтер Бережанського МКП «Господар» 

(ідентифікаційний код 2316405125); 

Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу міської ради 

(ідентифікаційний код 3095602064); 

Ковалик С.Ф. –  начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності - головний бухгалтер міської ради 

(ідентифікаційний код 2640005147); 

Грабар Р.В. – голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, містобудування, екології та 

надзвичайних ситуацій (ідентифікаційний код 

2823210572).» 

4. Пункт 2 рішення сесії Бережанської міської ради № 510 від 28 вересня 

2012 року «Про ліквідацію Бережанського міського об’єднаного 

комунального підприємства (БМОКП)» скасувати та викласти в новій 

редакції:  

«2. Затвердити ліквідаційну комісію з проведення ліквідації 

Бережанського міського об’єднаного комунального підприємства 

(БМОКП), у складі:  

Адамович П.П. – перший заступник міського голови, голова комісії 

(ідентифікаційний код 2064804410); 

Халупник З.О. – начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, 

заступник голови комісії (ідентифікаційний код 

2123707437); 

Члени комісії: 

Венчур О.Л. – радник міського голови (ідентифікаційний код 2980713798); 

Гриник С.І. – головний інженер Бережанського МКП «Господар» 

(ідентифікаційний код 2412204453); 

Якубовська Т.В. – головний бухгалтер Бережанського МКП «Господар» 

(ідентифікаційний код 2316405125); 

Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу міської ради 

(ідентифікаційний код 3095602064); 

Ковалик С.Ф. –  начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності - головний бухгалтер міської ради 

(ідентифікаційний код 2640005147); 

Грабар Р.В. – голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, містобудування, екології та 



надзвичайних ситуацій (ідентифікаційний код 

2823210572).» 

5. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.  

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


