
                                                                                                                                      Проєкт рішення 

 

 Від     11.08.2020                                                                                                      № 2151 

                                                                                                                                               

м. Бурштин 

 

Про безоплатну передачу інших 

необоротних матеріальних активів 

на баланс третьої  Державній пожежно-рятувальної частини 

Управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

 

     З метою забезпечення стабільної та безперебійної діяльності Державної пожежно-

рятувальної частини Управління ДСНС України, керуючись ст.25, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.3 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної  та комунальної власності», врахувавши рекомендації комісій, міська рада 

вирішила: 

  

 

1.Провести безоплатну передачу на баланс третьої Державної пожежно-рятувальної 

частини   Управління ДСНС України 

 

1.1 Радіатор для КрАЗ 6505 - 1шт. вартістю  -17346,00 грн. 

 

  

2.Начальнику частини ( Ігор  Мильович ) прийняти вищезазначені матеріали . 

 

3.Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови   

Володимира Гулика  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана  Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради 

«Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

3 Державній пожежно-рятувальній частині  Управління ДСНС  України 

1.Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про безоплатну передачу 
на баланс 3 Державній пожежно-рятувальній частині  Управління ДСНС  України радіатор 
для КрАЗ 6505 на суму 17346,00 грн. на  чергове засідання міської ради є виконавчий орган 
Бурштинської міської ради. 

 

2.Розробником проекту рішення та відповідальною особою за супровід даного проекту 
рішення є головний бухгалтер Федунків Іванна Мирославівна. 

 

3.Обгрунтування прийняття рішення: передача на баланс інших необоротних матеріальних 
активів 3 Державній пожежно-рятувальній частині  Управління ДСНС  України, які були 
придбані за кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 
повноважень. Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної  та комунальної власності», 
врахувавши рекомендації комісій, провести безоплатну передачу на баланс 3Державній 
пожежно-рятувальній частині  Управління ДСНС  України» радіатор для КрАЗ 6505 -1 шт., 
вартістю 17346,00 грн. 

4. Метою прийняття рішення є забезпечення стабільної та безперебійної діяльності 3 
Державної пожежно-рятувальної частини  Управління ДСНС  України, соціального та 
культурного розвитку територіальної громади, вирішення нагальних проблем в економічній 
та соціальній  сферах. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. Реалізація рішення не потребує додаткових витрат 
міського бюджету. 

 
 
 
 
 

Головний бухгалтер                                             І.М.Федунків 
 

 

 


