
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

21 вересня 2022 року    м. Бережани    № 227-р 

 

Про передачу та списання запасів 

 

Керуючись Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», ст.12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішень Виконавчого комітету Бережанської міської 

ради №552 від 14.07.2022 року та №588 від 29.08.2022 року: 

1. Передати запаси, які вказані у додатку 1 до даного розпорядження, 

балансовою вартістю 18000,00 грн., з балансу Бережанської міської ради 

на баланс ________, та  створити комісію для передачі у наступному 

складі: 

Голова комісії:  Урдейчук В.П. –  заступник міського голови; 

Члени комісії:  

Медвідь В.І. – завідувач господарства міської ради; 

Ковалик С.Ф. – начальник  відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради; 

Небесний О.І. – начальник автомобільної служби військової частини 

А1461. 

2. Передати запаси, які вказані у додатку 2 до даного розпорядження, 

балансовою вартістю 12895,00 грн., з балансу Бережанської міської ради 

на баланс ________,  створити комісію у наступному складі: 

Голова комісії: Урдейчук В.П. –  заступник міського голови; 

Члени комісії:  

Медвідь В.І. – завідувач господарства міської   ради; 

Ковалик С.Ф. – начальник  відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради;   

Шилов Р.Г. – ________. 

3. Передати запаси, які вказані у додатку 3 до даного розпорядження, 

балансовою вартістю 201792,00 грн., з балансу Бережанської міської ради 

на баланс ________ та створити комісію для передачі у наступному складі: 

Голова комісії: Урдейчук В.П. – заступник міського голови; 

Члени комісії:  

Медвідь В.І. – завідувач господарства міської ради; 

Ковалик С.Ф. – начальник  відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради; 

Антіпов О.О. – ________. 



4. Провести списання запасів, які вказані у додатку 4 до даного 

розпорядження, балансовою вартістю 15780,00 грн., з балансу 

Бережанської міської ради, у зв’язку з передачею нижчевказаних 

запасів, як гуманітарної допомоги, для потреб ________ та створити 

комісію для списання у наступному складі: 

Голова комісії: Урдейчук В.П. –  заступник міського голови; 

Члени комісії: 

Медвідь В.І. – завідувач господарства міської   ради; 

Ковалик С.Ф. – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради;  

Голяш Л.М. – начальник юридичного відділу. 

5. Передати запаси, які вказані у додатку 5 до даного розпорядження, 

балансовою вартістю 755,00 грн., з балансу Бережанської міської ради на 

баланс БМКП «Господар» та створити комісію для передачі у наступному 

складі: 

Голова комісії: Урдейчук В.П. – заступник міського голови; 

Члени комісії:  

Медвідь В.І. –  завідувач господарства міської ради; 

Ковалик С.Ф. – начальник  відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради;   

Наконечний О.В. – директор БМКП «Господар»; 

Рудіч Г.Ю. – головний бухгалтер БМКП «Господар»; 

Гриник С.І. –  головний інженер  БМКП «Господар». 

6. Передати запаси, які вказані у додатку 6 до даного розпорядження, 

балансовою вартістю 12010,00 грн., з балансу Бережанської міської ради 

на баланс ________ та створити комісію для передачі у наступному складі: 

Голова комісії: Урдейчук В.П. –  заступник міського голови; 

Члени комісії:  

Медвідь В.І. – завідувач господарства міської ради; 

Ковалик С.Ф. – начальник  відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головний бухгалтер міської ради; 

Білокамінський Л.І. – ________. 

7. Вищезазначеним комісіям, передачу та списання запасів провести до 

25.09.2022 року.  

8. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

(Ковалик С.Ф.) дане розпорядження винести на розгляд та затвердження на 

черговій сесії Бережанської міської ради. 

9. Контроль за виконанням  розпорядження  залишаю за собою. 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 



 

Додаток 5  

розпорядження міського голови 

від 21 вересня 2022 № 227-р 

 

№ 

п/п 

Назва запасу Одиниці 

виміру 

Кількість Сума, 

грн. 
1 Гайка М8 Шт. 350,00 315,00 

2 Шайба збільш. конс. 8*23 Шт. 400,00 440,00 

Разом - - 755,00 

 
 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради                                           Петро ГОНЧАР 
 


