
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(ІV засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  

 
від 21 червня 2018 року         № 989 

 

Про приватизацію комунального майна 

територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай 
 

Відповідно до статей 25, 26, 29 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації Закону України 

«Про приватизацію державного та комунального майна», визначення 

повноважень органу приватизації Бережанської міської ради та підвищення 

ефективності приватизації комунального майна територіальної громади м. 

Бережани сіл Лісники та Рай, розглянувши 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. Бережанській міській раді приєднатися до Пілотного проекту 

впровадження системи електронних продажів «Prosorro. Продажі». 

2. Визначити, що приватизація комунального майна територіальної громади 

м. Бережани, сіл Лісники та Рай здійснюється шляхом продажу на 

аукціоні, у тому числі аукціоні з умовами, аукціоні без умов, аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за 

методом вивчення цінових пропозицій, а також шляхом викупу об’єктів 

приватизації згідно Закону України «Про приватизацію державного та 

комунального майна» та у відповідності до Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

року №432. 

3. Визначити, що виконавчий комітет Бережанської міської ради є органом 

приватизації територіальної громади м. Бережани , сіл Лісники та Рай. 

4. Визначити повноваження органу приватизації: 



- складає та погоджує переліки об'єктів та вносить пропозиції щодо переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, для їх затвердження сесією міської 

ради ; 

- класифікує об'єкти приватизації відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного та комунального майна»; 

- приймає заяви потенційних покупців про приватизацію комунального 

майна територіальної громади м. Бережани , сіл Лісники та Рай; 

- залучає суб'єктів господарювання для організації та/або проведення 

аукціонів, у тому числі в електронній формі (електронний аукціон); 

- контролює виконання умов договорів купівлі-продажу комунального 

майна; 

- здійснює інші повноваження в сфері приватизації комунального майна 

територіальної громади м. Бережани , сіл Лісники та Рай, передбачені 

законодавством України та рішеннями Бережанської міської ради. 

5. Доручити виконавчому комітету Бережанської міської ради: 

- розробити та надати на затвердження Положення про аукціонні 

комісії;  

- надати пропозиції щодо включення в перелік об’єктів комунальної 

власності , що підлягають приватизації; 

- надати пропозиції щодо визначення способу приватизації; 

6. Встановити, що приватизація (продаж) об'єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, щодо яких 

рішення про приватизацію було прийнято до набрання чинності Законом 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», 

здійснюється та завершується відповідно до зазначеного закону та цього 

рішення. 

7. Встановити, що дія цього рішення не поширюється на приватизацію 

об’єктів житлового фонду, у тому числі гуртожитків. 

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії міської ради №831 від 

25.01.2018року «Про затвердження Положення про порядок відчуження 

(продажу) майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай» 

9. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


