
 
 
 
 
 

УКРАЇНА 
ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА 

вул. С.Бандери, 26, смт.Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області,  
47724, тел./факс (0352) 274142, е-mail: vbsr.gov.ua@ukr.net,   web: https://vbsr.gov.ua            

код згідно з ЄДРПОУ: 04393462 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від   05 серпня   2022 р. №147  
   
Про скликання засідання виконавчого комітету  
Великоберезовицької селищної ради. 
 

Керуючись п.20 ч.3 ст.42,ст.53 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в  
Україні », скликати    засідання виконавчого комітету Великоберезовицької селищної ради   
09 серпня  2022 року о 10.00 год. в приміщенні Великоберезовицької селищної ради за 
адресою: вул.Микулинецька 42  смт.Велика Березовиця. 
На порядок  денний  винести питання: 
 
1. Про визначення обсягу компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов’язані з 
безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб. 

2. Про проведення робіт з облаштування приміщень для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб. 

3. Про призначення опікуна для недієздатної особи (затвердження висновків опікунської 
ради). 

4. Про схвалення звіту про виконання бюджету Великоберезовицької селищної  ради 
за  перше півріччя 2022 року. 

5. Про затвердження акту  приймання передачі основних  засобів та необоротних 
матеріальних  активів  Великоберезовицької селищної ради на баланс відділу соціального 
захисту населення Великоберезовицької селищної ради. 

6. Про затвердження змін до Фінансового плану на 2022 рік Комунального  підприємства 
Великоберезовицької селищної ради «Великоберезовицьке». 

 7. Про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану комунального  підприємства 
Великоберезовицької селищної ради «Великоберезовицьке»  за ІІ квартал 2022 року. 

8. Про виділення матеріальної допомоги. 

9. Про виплату одноразової  грошової  допомоги на поховання (Сисак Р.Б.). 

10. Про виплату одноразової  грошової  допомоги на поховання (Шевчук О.М.). 

 



11. Про надання дозволу Музика Г.Б. на виготовлення технічної документації                                                                                                         
на газифікацію та  підведення газу до житлового будинку  по вул.Шептицького, № 146 в 
с.Петриків. 

12. Про  присвоєння  адреси  садовому  будинку  Горбової Н.І. в с.Петриків. 

13. Про  присвоєння  адреси  житловому  будинку  Лукович О.С. в с.Петриків. 

14. Про  присвоєння  адреси  житловому  будинку  Куцого В.І. в смт.Велика Березовиця. 

15. Про  присвоєння  адреси  житловому  будинку Ридз В.І.  в с.Настасів                                                                                                                 

16. Про надання дозволу Юник О.І. на проведення благоустрою  прилеглої  території в смт. 
В. Березовиця по вул. Енергетична, 5а. 

17. Інші. 

 

Селищний голова                                                                     Андрій  ГАЛАЙКО 

 


