
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 4 січня  2021 року                    м. Бережани                                      № 4-р 

 

Про створення комісії для 

обстеження та виявлення одиноких 

та одиноко проживаючих осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю 

по сільських радах (Жуківської, 

Жовнівської, Надрічнянської, Урман-

ської, Біщівської, Шибалинської, 

Куропатницької та Потуторської), 

які приєдналися до Бережанської 

міської територіальної громади 

 

З метою вивчення доцільності внесення в штатний розпис на 2021 рік 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради соціальних робітників, керуючись ст. ст. 12, 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29 грудня 2009 р. № 1417 ( в 

редакції 04 березня 2020 р.), рішення сесії Бережанської міської ради від 

22 лютого 2018 р. №867, яким затверджено Положення про Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської 

міської ради в новій редакції:  

 

1. Для обстеження та виявлення одиноких та одиноко проживаючих осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю по Жуківській, Жовнівській, 

Надрічнянській, Урманській, Біщівській, Шибалинській, Куропатницькій та 

Потуторській сільських радах, які приєдналися до складу Бережанської міської 

територіальної громади,  створити комісію у наступному складі: 

 

Голова комісії :  Лук’янова М.М.  –  перший заступник міського голови; 

Заступник голови комісії : Вітенко Н.С. – директор ТЦСО Бережанської 

міської ради. 



Члени комісії:  

Добрянська Г. М. – завідувач відділення соціальної допомоги вдома ТЦСО 

Бережанської міської ради; 

Плонка Ю.О. – спеціаліст І категорії з питань бюджету фінансово-

економічного відділу Бережанської міської ради;  

Депутати, закріплені за відповідними територіальними округами 

відповідно до рішення сесії Бережанської міської ради №73 від 28 грудня 

2020 року (за згодою), а саме:  

Баран О.С. – с.Надрічне, с.Біще, с. Поручин, с.Залужжя; 

Загнійна І.В. - с. Жуків, с.Гиновичі, с.Підлісне, с.Посухів; 

Легка Н.М. – с. Урмань, с.Краснопуща, с. Пліхів; 

Фльонц В.М. – с.Куропатники, с.Баранівка, с. Ясне; 

Бойко І.Є. – с. Потутори, с. Жовнівка; 

Захарків О.М. – с. Комарівка, с. Шибалин 

 

 2. Комісії провести обстеження та виявлення одиноких та одиноко 

проживаючих осіб похилого віку та осіб з інвалідністю по сільських радах, які 

приєдналися до Бережанської міської територіальної громади до 31.01.2021 

року у відповідності до вимог чинного законодавства.  

 

3. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський  голова                                                               Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


