
 
Бережанська міська рада 

VІIІ скликання 
XXVI сесія 

(II засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 20 жовтня  2022 року                      м. Бережани                                           №914 

 

Про  передачу  на баланс  запасів  та 
малоцінних необоротних матеріальних активів  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
беручи до уваги пропозиції начальника відділу бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності – головного бухгалтера міської ради Ковалик С.Ф.,  
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету та фінансів, 
економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 
комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 
прав споживачів та туризму, сесія  Бережанської  міської  ради 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Передати запаси та малоцінні необоротні матеріальні  активи  з балансу 
Бережанської міської ради  на баланс: 

1.1.Бережанського  міського комунального підприємства «Господар», згідно 
додатків №1 та №2. 

1.2.Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, згідно 
додатку №3. 

1.3.________, згідно додатку №4; 
1.4. ________, згідно додатків №5 та №6.  
2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради передачу здійснити, у відповідності до вимог чинного 
законодавства України. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю 
за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 
діяльності, захисту прав споживачів та туризму, та першого заступника міського 
голови Марію ЛУК'ЯНОВУ. 

 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА         Ростислав БОРТНИК 



Додаток №1 
до рішення сесії міської ради  
№914 від 20.10.2022року 
 

№ 
п/п 

Назва запасів Кількість Сума 

1. Лотки бетонні водопровідні 293.00 158200,00 
 РАЗОМ 293 158200,00 

 
 
 
Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та фінансової звітності-  
головний бухгалтер  міської ради                               Світлана КОВАЛИК  

 



Додаток №2 
до рішення сесії міської ради  
№914 від  20.10.2022р. 

 
№ 
п/п 

Інвентарний 
№ 

Назва малоцінного 
необоротного активу 

К-сть Сума Примітка 

1 11137800-01 Підставка під 
лампадки  

2 1500  

2 11137796 Меморіальна дошка 1 2000,00  
  РАЗОМ 3,00 3500,00  

 
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності – головний бухгалтер 
міської ради                                                                       Світлана КОВАЛИК 



Додаток №3 
до рішення сесії міської ради  
№914  від 20.10.2022р. 
 

№ 
п/п 

Інвентарний 
№ 

Назва малоцінного 
необоротного активу 

К-сть Сума Примітка 

1 11137802-04 Підставка під 
лампадки  

3 2250,00  

2 11137797-99 Меморіальна дошка 3 6000,00  
  РАЗОМ 6,00 8250,00  

 
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності – головний бухгалтер 
міської ради                                                                       Світлана КОВАЛИК 
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