
 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(восьме скликання) 

  РІШЕННЯ 

 
Про  виконавчі органи Березанської міської ради та затвердження 

положень про них 

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів 

Березанської міської ради, забезпечення ефективного виконання 

повноважень за результатами процесу децентралізації повноважень, 

покращення якості надання послуг жителям Березанської міської 

територіальної громади, у зв’язку із скороченням штату працівників апарату 

Березанської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 

органів, з метою раціонального використання коштів місцевого бюджету, 

відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань»,  статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Березанської міської ради  від  12.01.2021 № 96-06-VIIІ 

«Про затвердження структури та загальної чисельності Березанської міської 

ради на 2021 рік», міська рада  

                                       

ВИРІШИЛА: 
 

1. Ліквідувати управління містобудування, архітектури та 

землекористування виконавчого комітету Березанської міської ради.  

2.  Створити Відділ архітектури та містобудування виконавчого 

комітету Березанської міської ради. 

3. Створити Відділ з земельних та екологічних питань виконавчого 

комітету Березанської міської ради.   

4. Ліквідувати у складі Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 

комітету Березанської міської ради Сектор сімейних форм виховання.   

5. Перейменувати Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого 

комітету Березанської міської ради на Службу у справах дітей Березанської 

міської ради (ЄДРПОУ 23569205, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 1). 

 6. Ліквідувати Управління культури, національностей та релігій 

виконавчого комітету Березанської міської ради (ЄДРПОУ 22202856,                              



м. Березань, вул. Шевченків шлях, 131).        

 6.1. Розпочати процедуру ліквідації Управління культури, 

національностей та релігій виконавчого комітету Березанської міської ради з 

01 лютого 2021 року. 7. Утворити ліквідаційну комісію по проведенню 

процедури ліквідації Управління культури, національностей та релігій 

виконавчого комітету Березанської міської у складі:     

   Ткачук Антоніна Ростиславівна – начальник Управління 

культури, національностей та релігій виконавчого комітету Березанської 

міської, голова ліквідаційної комісії (ідентифікаційний номер***);  

    Левадська Юлія  Михайлівна – начальник фінансово-

господарського відділу-головний бухгалтер Управління культури, 

національностей та релігій виконавчого комітету Березанської міської ради 

(ідентифікаційний номер***); 

Мельниченко Надія Василівна – головний спеціаліст  Управління 

культури, національностей та релігій виконавчого комітету Березанської 

міської ради (ідентифікаційний номер***); 

 Шкулета Оксана Володимирівна – начальник відділу організаційно-

кадрової роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Березанської 

міської ради (ідентифікаційний номер***).        

8. Ліквідаційній комісії: 

8.1. Розпочати процедуру ліквідації Управління культури, 

національностей та релігій виконавчого комітету Березанської міської  з 01 

лютого 2021 року.  

8.2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог два місяці, з 

дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Управління 

культури, національностей та релігій виконавчого комітету Березанської 

міської. Після закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог та 

задоволення чи відхилення цих вимог скласти ліквідаційний баланс, 

затвердити та забезпечити подання органам податків та зборів. 

8.3. Провести необхідну роботу, пов’язану з вивільненням працівників 

Управління культури, національностей та релігій виконавчого комітету 

Березанської міської у зв’язку з припиненням діяльності цієї юридичної 

особи, шляхом ліквідації, згідно з вимогами чинного трудового 

законодавства України.  

8.4. Здійснити  комплекс заходів, пов’язаних з державною реєстрацією  

рішення про ліквідацію Управління культури, національностей та релігій 

виконавчого комітету Березанської міської в органах державної реєстрації.   

9. Створити Відділ культури Березанської міської ради. 

10. Скоротити чисельність та штат працівників Управління соціального  

захисту та праці виконавчого комітету Березанської міської ради на 7 

штатних одиниць. 

10.1. Вивести зі складу Управління посаду заступника начальника 

Управління.  

10.2. Ліквідувати у складі: 



Відділ прийому громадян; 

Відділ здійснення соціальних виплат; 

Відділ по обслуговуванню пільгових категорій населення; 

Відділ організаційного, юридичного-кадрового та господарського 

забезпечення;  

Відділ ведення персоніфікованого обліку пільгових категорій 

населення; 

Відділ державних соціальних інспекторів; 

Сектор з питань праці. 

10.3. Ввести до складу Управління посаду заступника  начальника 

Управління – начальник Відділу обробки заяв та документів на отримання 

соціальної допомоги та компенсацій.  

10.4. Створити у складі Управління: 

1) Відділ обробки заяв та документів на отримання соціальної 

допомоги та компенсацій, у складі якого: 

Сектор адресної соціальної допомоги та міських цільових програм; 

Сектор соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО, ВПО та 

постраждалих від наслідків аварії на ЧАЄС; 

Сектор з питань реабілітації пільгових категорій населення; 

Сектор автоматизованої обробки інформації та програмного 

забезпечення; 

2) Відділ прийняття рішень щодо надання соціальної допомоги та 

компенсацій; 

3) Сектор персоніфікованого обліку пільгових категорій населення; 

4)  Сектор державних соціальних інспекторів;  

5)  Відділ бухгалтерського обліку,  виплат та господарського 

забезпечення, у складі якого Сектор здійснення виплат.  

11. Затвердити положення про виконавчі органи Березанської міської 

ради у новій редакції, що додаються: 

1) Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету 

Березанської міської ради (додаток 1); 

2) Службу у справах дітей Березанської міської ради (додаток 2); 

3) Відділ культури  Березанської міської ради (додаток 3).  

4) Управління соціального захисту населення та праці виконавчого 

комітету Березанської міської ради (додаток 4).  

12. Першому заступнику міського голови Хрулю Р.Ф. визначити 

відповідальних осіб та забезпечити вчинення згідно із законодавством 

відповідних реєстраційних дій щодо зазначених виконавчих органів 

Березанської міської ради у визначений законодавством строк.  

13.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну   

комісію  міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – 

економічного розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, 

захисту прав споживачів (Тимченко С.В.). 



Міський голова      Володимир ТИМЧЕНКО 

 

м.Березань  

від 26.01.2021 

№ 103-07-VIII 
 


