
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 10  грудня  2020 року               м. Бережани                                      № 9-р 

 

Про створення комісії для 

прийняття у комунальну власність 

Бережанської міської територіальної 

громади об’єктів спільної комунальної 

власності сіл Бережанського району, 

міста Бережани, сіл Лісники та Рай 

 

Керуючись ст. ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до п. 1 рішення сесії Бережанської міської ради від 

08.10.2020  року  № 1846 «Про прийняття у комунальну власність Бережанської 

міської територіальної громади нерухомого майна, із переліку об’єктів спільної 

комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники 

та Рай»:  

 
1. Для прийняття у комунальну власність  Бережанської міської 

територіальної громади із комунальної власності сіл Бережанського району, 

міста Бережани, сіл Лісники та Рай нерухомого майна із переліку об’єктів 

спільної комунальної власності, які вказані у пунктах 17-29 додатку  № 1 до 

рішення сесії Бережанської міської ради від 08.10.2020 року № 1846 «Про 

прийняття у комунальну власність Бережанської міської територіальної 

громади нерухомого майна із переліку об’єктів спільної комунальної власності 

сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай»,  створити 

комісію у наступному складі: 

 

Голова комісії :  Кухарук С.Б. –  заступник міського голови; 

 
Заступник голови комісії : Михальчук Г.В. – начальник відділу  освіти 

міської ради; 

Члени комісії:  

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

Цепліцька Н.В.  – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу освіти, молоді і спорту міської ради; 



Редько С.В.            –  юрисконсульт відділу освіти, молоді і спорту  міської 

ради; 

Соломко В.Ф. – керуючий справами виконавчого апарату  

Бережанської районної ради; 

Катериняк Г.Л. –  головний спеціаліст бухгалтер, заступник  

                                 головного бухгалтера Бережанської районної  ради; 

Ткач Н.В.  –  завідувач юридичного сектору Бережанської районної   

                                    ради; 

Бабій Н.М.       – начальник відділу освіти Бережанської районної 

державної адміністрації; 

Шпирка Н.Ф.          – в.о. головного бухгалтера відділу освіти Бережанської 

районної державної адміністрації. 

 

2. Комісії прийняття-передачу майна провести до 31.12.2020 року у 

відповідності до вимог чинного законодавства.  

3. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський  голова                                                               Ростислав БОРТНИК 
 


