
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від 011 квітня 2016 р.                              №  157 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про створення комісії з перевірки  
діяльності  міських установ освіти 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою всебічної та об’єктивної перевірки діяльності міських комунальних установ 
освіти, підпорядкованих відділу освіти молоді і спорту Бережанської міської ради, 
ефективного використання коштів міського бюджету, 

1. Створити комісію  у складі: 
Голова комісії  - Захарків О.М.,   заступник міського голови; 

Члени комісії:  
Михальчук Г.В. - начальник відділу освіти, молоді і спорту  міської ради; 

        Юськів У.Я.       - інспектор шкіл, провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та  
                                  спорту міської ради; 
         Ткачик Г.Л.       -  завідувач методичним кабінетом відділу освіти, молоді і спорту        
                                  міської ради; 
         Цепліцька Н.В. - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти,  
                                 молоді і спорту  міської ради; 
        Костецька Л.Я. - заступник начальника управління – начальника відділу бюджету  
                                    фінансового управління Бережанської  міської ради 

 
2. Комісії до 20.05.2016 року здійснити перевірки та за результатами роботи 

підготувати акт перевірки. 
3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. довести дане розпорядження до відома членів комісії. 
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 
. 

 

Міський голова              В.Я. МУЗИЧКА 

       Тиманський О.С. 
 
 
 
 
 

 



 

НАКАЗ  

м. Вільнянськ 

12.03.2015                                                                                                     № 15-осн 
 

Про створення комісії з перевірки  

діяльності комунальної установи 

  

 Керуючись підпунктом 9 пункту 3 Положення про відділ культури і туризму 

Вільнянської районної державної адміністрації, з метою всебічної та об’єктивної 

перевірки діяльності гуртків та творчих колективів комунальної установи 

«Вільнянський районний будинок культури та дозвілля» Вільнянської районної 

ради, ефективного використання коштів районного бюджету,  

 

НАКАЗУЮ  

 

1. Створити комісію з перевірки діяльності комунальної установи 

«Вільнянський районний будинок культури та дозвілля»Вільнянської районної 

ради (додається). 

 

2. Комісії до 27.03.2015 здійснити перевірку та за результатами роботи 

підготувати акт перевірки. 

 

3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу культури і туризму                                    О.П. Лук’янчук 

 

 

 

 


