
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1135 

 

Про передачу необоротних активів  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши листи Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради №186/01-11.2 від 14 листопада 2018 року, №187/01-11.2 від 14 листопада 

2018 року, №200/01-11.2 від 23 листопада 2018 року, враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати малоцінні необоротні матеріальні активи, що перебувають на 

балансі Територіального центру з обслуговування (надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради на баланс Відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради згідно додатку 1 (додається). 

2. Передати малоцінні необоротні матеріальні активи, що перебувають на 

балансі Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради на 

баланс Бережанського міського комунального підприємства «Господар» 

згідно додатку 2 (додається). 

3. Передати основні засоби, що перебувають на балансі Відділу культури, 

туризму та релігій Бережанської міської ради на баланс Бережанської 

міської ради згідно додатку 3 (додається). 

4. Передати малоцінний необоротний матеріальний актив, що перебуває на 

балансі Бережанської міської ради на баланс Відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради згідно додатку 4 (додається). 

5. Суб’єктам зазначеним в пунктах 1-4 даного рішення забезпечити 

оформлення актів приймання-передачі відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

6. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Додаток №1  

до рішення сесії Бережанської міської ради  

від  29 листопада 2018 року № 1135 

 

№ 

п/п Найменування об'єкта 

Інвентарний (номенклатурний) 

номер Кількість 

Балансова 

вартість 

1. Жалюзі вертикальні 11136008 2 1425,00 

 

 

 

Секретар міської ради       П.В.Гончар 

 



Додаток №2  

до рішення сесії Бережанської міської ради  

від  29 листопада 2018 року № 1135 

 

№ п/п Найменування об'єкта Кількість Вартість 

1. Тент будівельний (10*12) 2 1404,00 

2. Банер 2 2590,00 

 

 

 

Секретар міської ради      П.В.Гончар 

 



Додаток №3  

до рішення сесії Бережанської міської ради  

від  29 листопада 2018 року № 1135 

 

№ 

п/п Найменування об'єкта 

Інвентарний (номенклатурний) 

номер Кількість 

Балансова 

вартість 

1. Лічильник газовий 101430017 1 3447,00 

2. Коректор газовий 101430020 1 5933,00 

3. Лічильник водяний 111361134 1 65,00 

 

 

 

Секретар міської ради       П.В.Гончар 

 



Додаток №4  

до рішення сесії Бережанської міської ради  

від  29 листопада 2018 року № 1135 

№ 

п/п Найменування об'єкта 

Інвентарний (номенклатурний) 

номер Кількість 

Балансова 

вартість 

1. Лічильник газовий 11137037 1 229,00 

 

 

 

Секретар міської ради       П.В.Гончар 


