
 

 

Бережанська міська рада 

VIIIскликання 

VIII сесія 

(IІІ засідання) 

 

РІШЕННЯ 

 

12  травня    2021 року                     м. Бережани                                           № 236 

 

Про внесення змін в рішення сесії 

міської ради № 91 від 28 січня 2021року  

 

Керуючись ч. 5, 6 ст. 6, ч. 1 ст. 15 Закону України від 03.10.2019 № 157-ХІ 

«Про оренду державного та комунального майна», ст. 26, ч. 1. ст. 59, ст. 60  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 28 Порядку передачі 

в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, на підставі рекомендації 

постійної  комісії з питань бюджету та фінансів  міської ради, Бережанська міська 

рада  

                                               В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в додаток №1 до рішення сесії міської ради №91 від 

28.01.2021року  доповнивши Перелік другого типу об’єктів комунальної 

власності Бережанської міської територіальної громади, що підлягають передачі 

в оренду без проведення аукціону наступним об’єктом , згідно додатку.  

2.  Секретарю Бережанської міської ради  забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті міської ради. 

3.  Апарату управління міської ради підготувати: 

3.1. Договір оренди комунального майна Бережанської міської 

територіальної громади; 

3.2. Відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги, із 

комунальних установ та організацій, які фінансуються за рахунок коштів 

міського бюджету не здійснювати. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та фінансів міської ради та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК 



Додаток  №1  

До рішення сесії міської ради  

від 12.052021року № 236 

 

 

ПЕРЕЛІК 

другого типу об’єктів комунальної власності Бережанської міської територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

 

№ 

П/п 

Об’єкт оренди адреса Цільове 

призначення  

балансоутримувач  орендодавець Орендар 

8. Частина 

адміністративного 

будинку  площею 

42,3 кв.м.,(що 

включає: 

 1. приміщення на I 

поверсі:  

- площею 42,3кв.м. 

(1-73); 

  

вул. Шевченка, 

15 в м. Бережани 

Тернопільська 

область  

розміщення 

установ і 

організацій, 

діяльність яких 

фінансується за 

рахунок 

державного або 

місцевих 

бюджетів,(ч. 1 

ст. 15 ЗУ) 

 

Бережанська міська 

рада  

Код 04058491 

47501 Тернопільська 

область м. Бережани 

вул. Банкова, 3 

Бережанська міська рада  

Код 04058491 

47501 Тернопільська область                 

м. Бережани вул. Банкова, 3 

Територіальний 

центр  

соціального 

обслуговування  

(надання 

соціальних 

послуг) 

Бережанської 

міської ради  

Код ЄДРПОУ 

41046539 

47501  

м. Бережани 

 вул. Банкова, 3 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                                                                                       Ірина МИГОВИЧ 


