
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 06 травня  2017 р.                                                              № 243 

 

Про створення  комісії по виявленню 

безгосподарного майна  на території 

Бережанської міської ради  

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, 

збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є 

безгосподарне,  

 

1. Створити  комісію по виявленню безгосподарного майна на території  

Бережанської міської ради  у складі:  

Голова комісії         –   Адамович П.П.,  перший заступник міського голови; 

                                           

                            Члени комісії:  

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

архітектури та містобудування  міської ради; 

Тиманський О.С. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету   

                              міської  ради 

Загнійна І.В.       – начальник юридичного  відділу міської ради; 

Мартинюк О.О.  – начальник земельного відділу міської ради; 

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

                                      звітності – головний бухгалтер міської ради; 

       Маланчук М.В.   – провідний спеціаліст відділу житлово-комунального  

                                          господарства , архітектури та містобудування  міської  

                                      ради. 

2. Зазначеній комісії:  

2.1. Забезпечити роботу по виявленню безгосподарного майна та 

покинутих    житлових будинків, квартир в багатоквартирних будинках та 

кімнат у гуртожитках на території Бережанської міської ради.   

2.2. Проводити обстеження виявлених безгосподарного майна  та 

покинутих   житлових будинків, квартир в багатоквартирних будинках та 



кімнат у гуртожитках на території  Бережанської міської ради з формуванням 

висновків та пропозицій.  

3. Зобов’язати комунальне підприємство «Господар» постійно вести облік       

вільного комунального житла,  у т. ч. квартир, в  яких протягом тривалого часу 

ніхто не проживає та таких, на які втрачене право користування житлом. 

Щомісячно   надавати відповідну інформацію  у  відділ житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування  міської ради. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. довести дане розпорядження до відома  членів комісії. 

5. Вважати таким , що втратило чинність розпорядження міського голови  

№65 від 26.04.2013року «Про створення комісії по виявленню безгосподарного 

майна на території Бережанської міської ради». 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                       
         

 Тиманський О.С. 

 Загнійна І.В. 

 


