
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(V засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   

 
від  29 січня 2015 року          № 1082 

 

Про затвердження акту комісії та 

прийняття в комунальну власність 

територіальної громади міста Бережани сіл 

Лісники та Рай 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

розглянувши  акт комісії, пропозиції постійної планово - бюджетної комісії, 

Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити акт комісії щодо контрольних обмірів та визначення вартості 

витрат на влаштування тротуарної бруківки на землях міської ради по 

вулиці Степана Бандери, 12 в м. Бережани загальною вартістю 7736,40 

грн.(сім тисяч сімсот тридцять шість гривень, 40 коп.), акт додається. 

1.1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай тротуарну бруківку влаштовану на 

землях міської ради гр. ____________ по вулиці Степана Бандери, 12 

м. Бережани загальною вартістю  7736,40 грн. (сім тисяч сімсот 

тридцять шість гривень, 40 коп.) та передати її на баланс та 

обслуговування МКП «Господар». 

1.2. Відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Бережанської міської 

ради підготувати розрахунок до договору про пайову участь з гр. 

____________ та з врахуванням даного рішення та визначення 

остаточного розміру сплати пайової участі. 

2. Затвердити акт комісії щодо контрольних обмірів та визначення вартості 

витрат на влаштування тротуарної бруківки на землях міської ради по 

вулиці Степана Бандери, 16 в м. Бережани загальною вартістю 10143,00 

грн. (десять тисяч сто сорок три гривні 00 коп.), акт додається. 

2.1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай тротуарну бруківку влаштовану на 

землях міської ради гр. ____________ по вулиці Степана Бандери, 16 в 



м. Бережани загальною вартістю 10143,00 грн. (десять тисяч сто сорок 

три гривні 00 коп.) та передати її на баланс та обслуговування МКП 

«Господар». 

2.2. Відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Бережанської міської 

ради підготувати розрахунок до договору про пайову участь з гр. 

____________ з врахуванням даного рішення та визначення 

остаточного розміру сплати пайової участі. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради Халупнику З.О.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


