
 
  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  
23 лютого 2021 року                       м. Бережани                   № 48-р 

 

Про введення старост до 

складу комісії для проведення 

обстеження матеріально-

побутових умов проживання 

жителів Бережанської міської 

територіальної громади  
 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою забезпечення належного розгляду 

звернення жителів Бережанської міської територіальної громади щодо 

обстеження їх матеріально-побутових умов проживання, керуючись пунктом 20 

частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Ввести старост старостинських округів Бережанської міської 

територіальної громади до складу постійно діючої комісії з обстеження 

матеріально-побутових умов проживання жителів Бережанської міської 

територіальної громади, що створена розпорядженням міського голови від 15 

грудня 2020 року № 16-р «Про створення комісії для проведення обстеження 

матеріально-побутових умов проживання жителів Бережанської міської 

територіальної громади», за принципом розподілу їх згідно місця реєстрації чи 

проживання заявника.  

2. Внести зміни у додаток до пункту 3 розпорядження міського голови від 

15 грудня 2020 року № 16-р «Про створення комісії для проведення обстеження 

матеріально-побутових умов проживання жителів Бережанської міської 

територіальної громади», а саме скасувати та викласти в редакції, що додається. 

3. За результатами обстеження житлово-побутових умов проживання 

громадян, старості старостинського округу, на якому проживає заявник, разом 

із іншими членами комісії підготувати акт обстеження матеріально-побутових 

умов, згідно форми, що додається та подати його секретарю комісії Бідун І.О.  

для реєстрації у журналі реєстрації. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Ганні Олексів довести дане розпорядження до відома членів комісії. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Ганну Олексів. 

 

    Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК 



           

                                                                              Додаток   

     до розпорядження міського голови  

                                                                від 23.02.2021 року № 48-р 
 

АКТ                                                                                                                                                 

обстеження матеріально – побутових умов  

гр. ____________________________________________________________ 

 

«     » _______________  202__року      м. Бережани 

 
Комісія, утворена розпорядженням міського голови від 15 грудня 2020 року 

№16-р, із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 23 лютого 2021 
року № 48-р, у складі: 

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

заступник голови комісії: Олексів Г.С. – керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради, 

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 загального відділу міської ради, 
_________________________________________ – депутат міської 

ради (за згодою), 

__________________________________________ - староста 
___________________________ старостинського округу, 

провела обстеження матеріально-побутових умов проживання                                         
гр. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

який (а)  проживає на території Бережанської територіальної громади за адресою: 
м(с)___________________, вул. ________________________________. 

Комісія при перевірці матеріально-побутових умов та згідно представленої 

будинкової книжки встановила осіб, зареєстрованих за вищезазначеною адресою: 

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:           Лук’янова М.М. 

Заступник голови комісії:          Олексів Г.С. 

Секретар комісії:           Бідун І.О.  

Члени комісії:          Походжай О.Д. 

                  Здеб О.Є. 

               депутат міської ради  (за згодою) 

                                                             староста __________________________             

                                                                            старостинського округу _______________ (ПІП) 


