
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXXI сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16 березня  2023 року                        м. Бережани                                      №1108 
                                                                              

Про затвердження акту приймання – передачі товарів  

та  передачу їх на баланс 

 

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

Україні», розглянувши акт приймання – передачі товарів №08/02-23 від 

08.02.2023 року, 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   товарів   №08/02-23   від   08 

лютого 2023 року. 

2. Передати товари(малоцінні матеріали) на баланс: 

2.1. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради згідно 

додатку №1; 

2.2. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

згідно додатку №2. 

3.  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 

 

 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

№1108 від  16 березня 2023р. 

 

№ 

п/п 

Найменування  товарів 

(малоцінних матеріалів) 

Кількість 

Шт. 

1. Твердопаливна конвекційна піч 1 шт. 

2.  Теплі ковдри (сірі) 30 шт. 

3.  Лампи   на сонячних батареях 16 шт. 

4.  Вентиляторний обігрівач 2 шт. 

5.  Каністри для води,  20л 2 шт. 

6.  Кипятильник (Термопод) 17 л. 1 шт. 

7.  Відро для сміття 2 шт. 

8.  Антисептик 30 шт. 

 Всього  84 шт. 

 

 

Секретар міської ради                                                             Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

до рішення сесії міської ради  

№1108  від  16 березня 2023р. 

 

№ 

п/п 

Найменування  товарів 

(малоцінних матеріалів) 

Кількість 

Шт. 

1. Твердопаливна конвекційна піч 1 шт. 

2.  Теплі ковдри (сірі) 30 шт. 

3.  Лампи   на сонячних батареях 16 шт. 

4.  Вентиляторний обігрівач 2 шт. 

5.  Каністри для води,  20л 2 шт. 

6.  Кипятильник (Термопод) 17 л. 1 шт. 

7.  Відро для сміття 2 шт. 

8.  Антисептик 30 шт. 

 Всього  84 шт. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Ірина ЗАГНІЙНА 


