
 
У кр аїна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 липня 2020 року                  № 1172 

  

Про затвердження Положення та складу місцевої 

комісії з формування та затвердження списку 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування (віком 16-18 років) та осіб з їх числа 

(віком 18-23 роки включно) для виплати грошової 

компенсації,   на які буде спрямовано у 2020 році 

субвенцію з державного  бюджету місцевим 

бюджетам 

 
Керуючись п. 2 ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання «Порядку та умов надання у 2020 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», затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від  15 листопада 2017 року № 877 (із 

змінами),  виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Положення про місцеву комісію з формування та 
затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

(віком 16-18 років) та осіб з їх числа (віком 18-23 роки включно) для виплати 
грошової компенсації,   на які буде спрямовано у 2020 році субвенцію з 

державного  бюджету місцевим бюджетам (додаток 1 додається). 

2. Затвердити склад місцевої комісії з формування та затвердження списку  

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (віком 16-18 років) та 

осіб з їх числа (віком 18-23 роки включно) для виплати грошової компенсації   

на які буде спрямовано у 2020 році субвенцію з державного  бюджету місцевим 

бюджетам (додаток 2 додається). 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 15 серпня 2019 року №995 «Про створення 

комісії з розподілу 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». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА



                                                                             Додаток 2 

  до рішення виконавчого комітету  

  Бережанської міської ради 

  від 23 липня 2020 року  № 1272 

 

 

СКЛАД 

місцевої комісії з формування та затвердження списку   

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  

(віком 16-18 років) та осіб з їх числа (віком 18-23 роки включно) для 

виплати грошової компенсації,   на які буде спрямовано у 2020 році 

субвенцію з державного  бюджету місцевим бюджетам 

 

Бойко Марія Іванівна                     –   заступник міського голови, 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 Бережанської міської ради, 

секретар комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Костецька Лідія Ярославівна – начальник фінансово-економічного відділу   

Бережанської міської ради; 

 

Берник Мар’яна Степанівна – головний спеціаліст юридичного відділу  

Бережанської міської ради; 

 

Кочило Ірина Богданівна               –  спеціаліст І категорії з питань благоустрою 

відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Бережанської 

міської ради; 

 

Гунчак Ірина  Романівна                –  депутат Бережанської міської ради.   

 

 

Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР 

 

 

 


