
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 17 жовтня 2017 р.                                                              № 568 

 

Про створення комісії для проведення 

обстеження житлово-побутових умов 

проживання жителів м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай 
 

У зв’язку з кадровими змінами в управління міської ради, враховуючи 

багаточисленні звернення жителів м. Бережани, сіл Лісники та Рай щодо 

обстеження їх житлово-побутових умов проживання, з метою забезпечення їх 

належного розгляду, керуючись ст.12,ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень,  

 

1. Вважати таким,  що втратило чинність розпорядження міського голови 

№336  від 03.08.2016 року «Про внесення змін в персональний склад комісії 

міської ради з проведення обстеження житлово-побутових умов проживання 

громадян в м. Бережани, сіл Лісники та Рай». 

2.  Створити постійно діючу комісію з обстеження житлово-побутових 

умов проживання жителів м. Бережани, сіл Лісники та Рай в наступному складі: 

Голова комісії: Бойко М.І. – заступник міського голови; 

Заступник голови комісії: Венчур О.Л. – радник міського голови; 

Секретар комісії: Бідун І.О. – спеціаліст І категорії  загального відділу 

міської ради. 

Члени комісії:  

Походжай  О.Д. – начальник загального відділу міської ради; 

 Здеб О.Є.  –  спеціаліст І категорії з розгляду заяв та скарг громадян 

загального відділу міської ради; 

  -  депутат Бережанської міської ради закріплений за відповідною 

вулицею (за згодою). 

3. За результатами обстеження житлово-побутових умов проживання 

громадян, комісії підготувати акт обстеження житлово-побутових умов, згідно 

додатку, що додається. 

4. Секретарю комісії   Бідун І.О.  проводити реєстрацію вище зазначених 

актів в журналі реєстрації. 



5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 

    Міський голова                                                                           В.Я.МУЗИЧКА 
   
            Тиманський О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток   

     до розпорядження міського голови  

                                                   від 17.10.2017 р. № 568 
 

АКТ                                                                                                                                                 
обстеження матеріально – побутових умов  

гр. ________________________ 

«     » _______________  201__року      м. Бережани 

 

Комісія, утворена розпорядженням міського голови №568 від 17 жовтня 

2017, у складі: 

голови комісії: Бойко М.І. – заступника міського голови, 

заступника голови комісії: Венчура О.Л. – радника міського голови, 

секретаря комісії: Бідун І.О. – спеціаліста І категорії загального відділу міської 

ради, 

членів комісії: 

Походжай О.Д –  начальника загального відділу  міської ради, 

Здеб О.Є. – спеціаліста І категорії загального відділу міської ради, 

____________________ – депутата міської ради (за згодою), 

провела обстеження матеріально-побутових умов проживання  гр.  

_______________________________, який (а)  проживає в м. Бережани, вул. 

______________________________________. 

Комісія при перевірці матеріально-побутових умов та згідно 

представленої будинкової книжки встановила хто зареєстрований на даній 

площі: 

Прізвище, ім’я та по батькові 
Родинні 

відносини 

Рік 

народження 

Місце роботи, 

посада 

    

    

    

    

    

    

Додаткові дані про заявника та членів його сім’ї: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Матеріально-побутові умови:__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Акт виданий для пред’явлення  по місцю вимоги. 

 

Підписи членів комісії: 

Голова комісії:      Бойко М.І. 

Заступник голови комісії:    Венчур О.Л. 

Секретар комісії:     Бідун І.О.  

Члени комісії:     Походжай О.Д. 

             Здеб О.Є. 

          депутат міської ради (за згодою) 

 

 

 

 


