
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

І сесія 

(V засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 25 грудня 2015 року        № 43 

 

Про прийняття у комунальну власність 

 

Розглянувши  рішення сесії районної ради №26 від 17.12.2015року, 

керуючись п.31 ч.1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши пропозиції постійної комісій міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного  розвитку та підприємництва, Бережанська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти у комунальну власність територіальної  громади м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай наступні об’єкти: 

1.1. Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №1 будівлі та шкільне 

обладнання – м. Бережани, вул. Гімназійна, 2; 

1.2. Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №2 будівлі та шкільне 

обладнання – м. Бережани, вул. С.Бандери, 2, шкільне обладнання – 

вул. Шевченка, 1 в м. Бережани; 

1.3. Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №3 будівлі та шкільне 

обладнання – м. Бережани, вул. Садова, 5; 

1.4. Бережанська загальноосвітня школа I ст. з поглибленим вивченням 

іноземних мов,  будівлі та шкільне обладнання – м. Бережани, вул. 

С.Стрільців, 34; 

1.5. Бережанська гімназія ім.. Б.Лепкого будівлі та шкільне обладнання – 

м. Бережани, вул. Руська, 12; 

1.6. Раївська загальноосвітня школа I ст. будівлі та шкільне обладнання – 

с. Рай; 

1.7. Лісниківська загальноосвітня школа I ст. та шкільне обладнання – 

с.Лісники; 

1.8. Бережанський будинок творчості школярів та молоді, будівля та 

майно – м. Бережани, вул. Крута, 4; 

1.9. Бережанська станція юних техніків – м. Бережани, вул. Крута, 4; 



1.10.  Бережанський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді , майно – м. Бережани, вул. Хатки, 121; 

1.11.  Бережанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 

будівлі та технологічне обладнання – м. Бережани, вул. Хатки, 121; 

1.12.  Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа, майно. 

1.13.  Бережанська державна школа мистецтв, будівля та обладнання – 

м.Бережани, вул. Шевченка, 12. 

1.14.  Бережанська державна художня школа, майно – м. Бережани, вул. 

Банкова, 4. 

1.15.  Бережанський музей книги, майно – м. Бережани, площа Ринок, 1. 

2. Міському голові  створити комісію з метою забезпечення документального 

оформлення передачі майна з балансу на баланс шляхом підготовки 

відповідних актів до 01.01.2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      МУЗИЧКА В.Я. 


