
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

26 липня 2022 року м. Бережани №182-р 

 

Про створення комісії щодо передачі основних засобів 

та інших матеріальних активів, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, які перебувають на 

балансі  Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради 

 

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

Україні», на виконання  рішення сесії Бережанської міської ради від 20.05.2022 

року №782 « Про припинення діяльності Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради 

шляхом ліквідації» зі змінами  внесеними рішенням сесії міської ради від 

30.05.2022 року  №794 « Про внесення змін в рішення сесії міської ради №782 

від 20.05.2022року «Про припинення діяльності Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської 

ради шляхом ліквідації» 

 

1. Для передачі основних засобів та інших матеріальних активів, 

малоцінних та швидкозношуваних предметів, які перебувають на 

балансі  Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради на баланс Комунальної 

установи «Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради, а також передачі інвентарних 

карток, залишків коштів на спецрахунках від Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської 

міської ради до Комунальної установи «Бережанський центр надання 

соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради, створити 

комісію у наступному складі: 

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

Члени комісії: 

Ковалик С.Ф. – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради; 

Берник М.С. – головний спеціаліст юридичного відділу міської ради; 
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Добрянська Г.М. – голова ліквідаційної комісії з припинення 

Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Бережанської міської ради ,  

Лихолат М.Д.-  головний бухгалтер Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської 

міської ради; 

Громосяк Г.Я –директор Комунальної установи «Бережанський центр 

надання соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської 

міської ради; 

Калимун О.М. - головний бухгалтер комунальної установи 

«Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради. 

2. Комісії провести передачу основних засобів та інших матеріальних 

активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які перебувають 

на балансі Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради на баланс Комунальної 

установи «Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА» Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о.міського  голови                                                             Марія ЛУК’ЯНОВА 


