
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 27 вересня 2018 року         № 1073 

 

Про розгляд листа відділу культури, 

туризму та релігій Бережанської 

міської ради 
 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», розглянувши звернення відділу культури , туризму та 

релігій Бережанської міської ради 159/01-112 від 19 вересня 2018 року, 

враховуючи акт комісії №1 (зведений) від 05.09.2018 р., пропозиції постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, молоді, 

культури, спорту та туризму, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Надати дозвіл відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради на списання: 

- основних фондів у кількості 682 (шістсот вісімдесят два) примірники 

літератури на суму – 8209, 00 грн. (вісім тисяч двісті дев’ять гривень 

00 копійок), як не повернені читачами; 

- основних фондів у кількості 81 (вісімдесят один) примірник 

літератури на суму – 624,00 грн. (шістсот двадцять чотири гривні 00 

копійок), як загублені читачами (дано взамін 81 примірник на суму – 

1054 гривні) ; 

- основних фондів у кількості 89 (вісімдесят дев’ять) примірників 

літератури на суму 180, 00 грн. (сто вісімдесят гривень), як недостачу, 

що не були передані Бережанською районною бібліотекою імені 

Т.Г.Шевченка Бережанській міській бібліотеці імені Богдана Лепкого; 

- різниці у кількості 994 (дев’ятсот дев’яносто чотири) примірники 

літератури на суму – 24149, 45 грн. (двадцять чотири тисячі сто сорок 



дев’ять гривень сорок п’ять копійок), як таку, що була допущена при 

веденні обліку книжкового фонду в Бережанській районній бібліотеці; 

- розбіжності у сумі вартості книг – 722 грн. (сімсот двадцять дві 

гривні) книжкового фонду бібліотеки-філіалу с. Рай, яка виникла 

помилково внаслідок індексації вартості літератури при зміні 

грошової одиниці; 

2. Затвердити книжковий фонд Бережанської міської бібліотеки у кількості 

48771 примірник, виведений під час переобліку у нових інвентарних 

книгах (9 книг) по галузях знання. (Додаток № 1 до Акту № 1 /зведений/). 

3. Затвердити поправку - «21 примірник періодики долучити до граф 

«періодика», «українська мова», «художня література» у І-й частині 

книги сумарного обліку бібліотечного фонду бібліотеки-філіалу с. Рай, яка 

допущена при списанні у 2016 році періодики за 1995 рік в кількості 21 

примірник і не відмічено у відповідній графі «періодика» (в обліку 

числиться 249 примірників, а насправді є 228).  

4. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


