
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 04 січня 2021 року                   м. Бережани                                             № 2-р 

 

Про  створення робочої групи для 

обстеження приміщень адмінбудинків по 

вул. Шевченка, 15, вул. Шевченка, 13,  

вул. Шевченка, 13 «А», гаражів по               

вул. Шевченка в м. Бережани  та 

оформлення договірних відносин із 

користувачами (співвласниками) цих 

будівель  

 

З метою раціонального використання комунальної власності 

територіальної громади, беручи до уваги рішення Бережанської міської ради від 

22 грудня 2020 року № 64 «Про затвердження актів приймання-передачі 

майна», яким прийнято на баланс адміністративні будівлі по вул. Шевченка, 15, 

вул. Шевченка, 13, вул. Шевченка, 13 «А», гаражів по вул. Шевченка в                         

м. Бережани, керуючись статтями 12, 42, частиною восьмою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
1. Створити робочу групу для обстеження приміщень адміністративних 

будинків, що знаходяться за адресами: вул. Шевченка, 15, вул. Шевченка, 13,  

вул. Шевченка, 13 «А»; гаражів, що знаходяться за адресою: вул. Шевченка в               

м. Бережани, та оформлення договірних відносин із користувачами 

(співвласниками) цих будівель.  

2. Затвердити персональний склад робочої групи (додається). 

3. Робочій групі: 

- до 15.01.2021 року обстежити приміщення адмінбудівель та гаражів, 

визначити перелік користувачів цих приміщень, площі, які використовуються; 

- забезпечити надання методичної допомоги установам та організаціям, які 

користуються приміщеннями, щодо оформлення документів для подальшого 

укладення договорів оренди; 

- здійснити розрахунки з орендної плати та плати за енергоносії відповідно 

до площі приміщень, які використовуються та площі приміщень загального 

користування. 



- забезпечити укладення договорів оренди з користувачами приміщень та 

договорів щодо відшкодування витрат на оплату електроенергії співвласниками 

будівель у найкоротші терміни; 

- за необхідності повідомити користувачів про звільнення приміщень та 

визначити його дату.     

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова                     Ростислав БОРТНИК   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток 

до розпорядження міського голови     

                                                       від 04.01.2021 року № 2-р 

 

СКЛАД 

робочої групи для обстеження приміщень адмінбудинків по вул. Шевченка, 15, вул. 

Шевченка, 13,  вул. Шевченка, 13 «А», гаражів по вул. Шевченка в м. Бережани  

та оформлення договірних відносин із користувачами (співвласниками) цих 

будівель  

 

БАБИЧ                               - заступник міського голови, керівник робочої групи; 

Валерій Миколайович           

 

МИГОВИЧ 

Ірина Станіславівна          - секретар міської ради;  

 

УРДЕЙЧУК                       - заступник міського голови;    

Володимир Петрович          

 

КУХАРУК 

Степан Богданович  - заступник міського голови;    

 

ЗАГНІЙНА   - начальник юридичного відділу міської ради; 

Ірина Василівна 

  

КОВАЛИК  

Світлана Федорівна           - начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                               та фінансової звітності міської ради; 

 

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович        - начальник відділу житлово-комунального 

                                              господарства міської ради 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                     Ганна ОЛЕКСІВ 


