
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

01  липня 2021  року                      м. Бережани                                           №  169-р 

 

Про місцеву комісію для формування 

пропозицій щодо розподілу у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа. 

 

Відповідно до статтей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», на виконання Порядку та умов надання у 2021 році коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 року №615 ,,Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків”, керуючись статтями 12, 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, 

   

1.Затвердити положення про місцеву комісію для формування пропозицій 

щодо розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа (Додаток 1). 

2. Затвердити склад місцевої комісії для формування пропозицій щодо 

розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа (Додаток 2 ). 

 

 

 



3.  Місцевій комісії: 

1) визначити обсяг потреби в субвенції за напрямами, передбаченими 

пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, 

сформувати загальний список осіб, які перебувають на квартирному обліку, та 

список осіб для виплати грошової компенсації; 

2)  подати на розгляд та затвердження виконавчому комітету міської ради 

підготовлені пропозиції; 

   3) надіслати до 19 липня 2021 року Тернопільській обласній державній 

адміністрації затвердженні пропозицій. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського   

голови Валерія Бабича. 

 

 

Міський голова                                                     Ростислав БОРТНИК 
 



                            Додаток 2  

до розпорядження від 01.07.2021 року 

№ 169-р 

 

 

СКЛАД 

 

місцевої комісії для формування пропозицій щодо розподілу у 2021 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

Бортник Ростислав Богданович   –  міський голова, голова комісії; 

Максимчак Оксана Василівна – начальник служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради, заступник 

голови комісії; 

Безусова Тетяна Володимирівна  – головний спеціаліст служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

та молоді міської ради Бережанської міської 

ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 
Берник Мар’яна Степанівна – головний спеціаліст юридичного відділу 

Бережанської міської ради; 

Костецька Лідія Ярославівна – заступник управління – начальник бюджетного 

відділу «Фінансового управління» Бережанської 

міської ради; 

Халупник Зіновій Онуфрійович -   начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради; 

Бакай Наталія Миколаївна –          головний спеціаліст відділу освіти молоді та 

спорту Бережанської міської ради; 

Соломко Ігор Васильович –          начальник відділу соціального забезпечення 

№1            управління соціального захисту 

населення  Тернопільської РДА (за згодою).   

 

 

Секретар міської ради                                                                  Ірина ЗАГНІЙНА 
   


