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Р І Ш Е Н Н Я  

 

16  лютого  2023 року                          м. Бережани                                         №1051 
                                                                              

Про затвердження акту приймання – передачі  

окремого індивідуально визначеного майна  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про  передачу об’єктів права  державної та 

комунальної власності», Положення про порядок передачі об’єктів права 

державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.09.1998року №1482,  розпорядження Кабінету Міністрів України №1224- 

р від 30.12.2022 року «Про передачу окремого індивідуально визначеного 

майна у власність територіальних громад», рішення сесії міської ради №1017 

від 17.01.2023 року «Про прийняття окремого  індивідуально визначеного 

майна у комунальну власність Бережанської міської територіальної громади», 

розглянувши акт приймання – передачі  окремого індивідуально визначеного 

майна   від 25.01.2023року та враховуючи  висновки 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. Затвердити акт  приймання – передачі  окремого індивідуально 

визначеного майна до комунальної власності Бережанської міської 

територіальної громади    від   25.01.2023 року. 

2. Прийняти на баланс Бережанської міської ради основний засіб -  

принтер для двостороннього друку   Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та 

подвійним модулем ламінування (номенклатурний номер 64551) в кількості 1  

комплект  загальною вартістю 123 750,00 (сто двадцять три тисячі  сімсот 

п’ятдесят)  гривень 00 коп.( без урахування ПДВ). 

3.  Першому заступнику міського голови Лук’яновій М.М. та відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради забезпечити 

дотримання процедури приймання – передачі   майна зі сфери управління 

Міністерства економіки України з балансу державного підприємства 



«Поліграфічний комбінат «Україна» до комунальної власності Бережанської 

міської територіальної громади. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну 

комісію 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. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                           Ростислав БОРТНИК 


