
 

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  
 

Р О  З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

19 квітня 2021 року                       м. Бережани                                        № 98-р 

 

Про створення комісії для передачі 

основних засобів з балансу відділу 

культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради на 

баланс Бережанської міської ради 

та спільної робочої групи з передачі 

майна з державної власності у 

комунальну, при Бережанській 

міській раді 

 

Відповідно до вимог Закону України від 03.03.1998 року № 147/98-ВР 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови 

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

права державної та комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 17.03.2021 року 3254-р «Деякі питання оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг», враховуючи 

рішення сесії Бережанської міської ради від 25.03.2021 року №181 «Про 

передачу основних засобів», керуючись статтею 12, пунктом 20 частини 

четвертої статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 
 1. Створити комісію для передачі основних засобів, а саме: автомобіля 

«Таврія» ЗАЗ 1102 №71-22ТЕА (показник спідометра - 34360), загальною 

балансовою вартістю 13767,00 грн. (тринадцять тисяч сімсот шістдесят сім 

гривень 00 коп.),  з балансу відділу культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради на баланс Бережанської міської ради, у наступному складі: 

Голова комісії: Степан КУХАРУК – заступник міського голови. 

Члени комісії: 

Олена  МЕЛЬНИЧУК – начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради; 

Ольга ПУШ – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

культури, туризму та релігій Бережанської міської ради; 

Алла ЗАРУЦЬКА – директор Бережанської централізованої бібліотечної 

системи; 

Михайло ТРОНКА – водій  автотранспортних засобів Бережанської 

централізованої бібліотечної системи; 



Світлана КОВАЛИК – начальник відділу – головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради;  

Володимир МЕДВІДЬ – завідувач господарством Бережанської міської 

ради. 

2. Створити спільну робочу групу з передачі майна з державної власності 

у комунальну при Бережанській міській раді для визначення переліку майна 

державної власності, яке доцільно передати у комунальну власність 

Бережанської міської територіальної громади, у наступному складі: 

Голова робочої групи: ЛУК’ЯНОВА Марія Михайлівна – перший 

заступник міського голови; 

Секретар робочої групи: ОЛЕКСІВ Ганна Степанівна – керуючий 

справами (секретар) виконавчого комітету міської ради. 

Члени робочої групи: 

КОВАЛИК Світлана Федорівна – начальник відділу - головний бухгалтер  

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради; 

ФЕРЕНЦ Едуард Миколайович – перший заступний голови 

Тернопільської районної державної адміністрації; 

АЛЕКСАНЯН Світлана Жанівна – начальник юридичного відділу апарату 

Тернопільської районної державної адміністрації; 

ГЛАДКА Галина Ярославівна – головний спеціаліст відділу цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності 

центрів надання адміністративних послуг Тернопільської районної державної 

адміністрації.                     

3. Комісії, зазначеній у пункті 1 цього розпорядження, провести передачу 

основних засобів до 22.04.2021 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                                                   Ростислав БОРТНИК 


