
 

Бережанська  міська рада  

VIII скликання 

          X сесія 

   (I засідання)  

     РІШЕННЯ  

    м. Бережани 

24 червня  2021 року                                                                            №296 

 

Про затвердження актів 

передачі приймання майна 

 

 Керуючись частинами 3 та 4 ст.140 Конституції України, п. 39 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, ст.ст.  26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.09.1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи рішення сесії Бережанської 

районної ради №626 від 11 вересня 2020 року «Про передачу у комунальну 

власність нерухомого майна, із переліку об’єктів спільної комунальної власності 

сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай», рішення сесії 

міської ради №1846 від 08.10.2020 року «Про прийняття у комунальну власність 

Бережанської міської територіальної громади нерухомого майна, із переліку 

об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського району, міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

бюджету та фінансів (протокол №15 від 15.06.2021року), сесія Бережанської  

міської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зведені акти передачі приймання від Відділу освіти 

Бережанської районної державної адміністрації  - Відділу освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської ради, а саме: 

1.1. зведений акт передачі приймання будинків  та споруд  від 15.06.2021 

року  балансовою  вартістю 3223937,00 грн.(згідно додатку №1); 

1.2 зведений акт передачі  приймання машин та обладнання  від 15.06.2021 

року  балансовою  вартістю 3293646,49 грн.(згідно додатку №2); 

1.3.зведений акт передачі  приймання  транспортних засобів  від 15.06.2021 

року  балансовою  вартістю 1999990,00 грн.(згідно додатку №3); 

1.4. зведений акт передачі приймання інструментів, приладів, інвентаря від 

15.06.2021 року  балансовою  вартістю  698399,00 грн.(згідно додатку №4); 



1.5. зведений акт передачі приймання багаторічних насаджень від 

15.06.2021 року балансовою вартістю 2559,00 грн.(згідно додатку №5); 

1.6.зведений акт передачі  приймання проектно- кошторисної документації  

від 15.06.2021 року балансовою вартістю 86198,00 грн.(згідно додатку 

№6); 

1.7.зведений акт передачі приймання малоцінних необоротних 

матеріальних активів від 15.06.2021 року балансовою  вартістю 1068621,23 

грн.(згідно додатку №8); 

1.8. акт передачі приймання білизни, постільних речей  від 15.06.2021 року  

балансовою вартістю 3784,00 грн.(згідно додатку №9); 

1.9.зведений акт передачі приймання малоцінних та швидкозношувальних 

предметів  від 15.06.2021 року балансовою  вартістю  46308,97 грн.(згідно 

додатку №10). 

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

питань бюджету та фінансів. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Ростислав БОРТНИК 


