
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

15 грудня   2022 року                          м. Бережани                                       №979 
 

Про вилучення (списання) літератури 

з бібліотечного фонду Комунального закладу 

 «Публічна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка»  

 
 Керуючись п.30 ч.1 ст. 26 та ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказом Державного казначейства України від 

17.07.2000 р. №64 «Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та 

інших необоротних активів бюджетних установ» (із мінами), розглянувши 

звернення відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради від 

25.11.2022 року №115/01-11.2,  враховуючи пропозиції постійної комісії міської 

ради 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 ЛА: 

 

1. Надати дозвіл відділу культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради на вилучення  (списання) літератури (основних засобів) з 

бібліотечного фонду Комунального закладу «Публічна бібліотека                      

ім. Т.Г.Шевченка»: 

1.1. у кількості 1961 (одна тисяча дев’ятсот шістдесят один) примірник 

на суму - 2330 (дві тисячі триста тридцять) гривень 00 копійок, як зношену, 

відповідно до актів комісії №7 від 02.11.2022 року, №11 від 09.11.2022 року,   

№12 від 10.11.2022 року, №15 від 15.11.2022 року, №17 від 14.11.2022 року,   

№18 від 16.11.2022 року, №21 від 17.11.2022 року, №24 від 22.11.2022 року, 

№25 від 23.11.2022 року, №28 від 23.11.2022 року, №30 від 24.11.2022 року; 

1.2. у кількості 2022 (дві тисячі двадцять два) примірники на суму – 

2293 (дві тисячі двісті дев’яносто три) гривень  00 копійок, як застарілу за 

змістом, відповідно до актів комісії  №8 від 03.11.2022 року, №9 від 09.11.2022 

року, №10 від 11.11.2022 року, №13 від 12.11.2022 року, №14 від 11.11.2022 

року, №16 від 14.11.2022 року, №19 від 16.11.2022 року№20 від 17.11.2022 



року, №22 від 16.11.2022 року, №23 від 21.11.2022 року, №27 від 23.11.2022 

року, №29 від 22.11.2022 року, №31 від 22.11.2022 року; 

1.3. у кількості 24 (двадцять чотири) примірники на суму – 47 (сорок 

сім) гривень 00 копійок, як загублену читачами, відповідно до акту комісії №26 

від 24.11.2022 року. 

2.   Надати дозвіл відділу культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради на зарахування літератури (основних засобів) до бібліотечного 

фонду Комунального закладу «Публічна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка», 

отриманої взамін втраченої читачами (як безоплатне отримання бібліотечних 

фондів) у кількості 25 примірники на суму – 2030 (дві тисячі тридцять) гривень 

00 копійок, відповідно до акту комісії №26 від 24.11.2022 року. 

3. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

провести списання літератури (основних засобів)  у відповідності до вимог 

чинного законодавства України. 

        4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА         Ростислав БОРТНИК 


