
ПРОЕКТ 

рішення Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області 

 

Від 28.12.2020      м.Бурштин                                                        № 2341  

 

 

Про затвердження передавальних актів щодо передачі 

майна Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, 

Старомартинівської, Тенетниківської, 

Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, 

Юнашківської, Насташинської сільських рад які 

припиняються шляхом приєднання до Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області  

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», до ст. 104, 105, 107 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12.06.2020 №714-р Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Івано – Франківської області, Порядку подання фінансової 

звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 

7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, на підставі рішення 

Бурштинської міської ради від 20 листопада 2020 № 01/1-20 «Про підсумки виборів 

депутатів Бурштинської міської ради та Бурштинського міського голови і визнання їх 

повноважень», рішення Бурштинської міської ради від 27 листопада 2020 № 16/1-20 «Про 

початок реорганізації Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської, 

Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, Юнашківської, 

Насташинської сільських рад у зв′язку з  приєднанням до Бурштинської міської ради Івано – 

Франківського району Івано – Франківської області», керуючись ст. ст. 25, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Передавальні акти щодо передачі майна Дем′янівської сільської 

ради (додаються); Бовшівської сільської ради (додаються); Задністрянської сільської ради 

(додаються); Старомартинівської сільської ради (додаються); Тенетниківської сільської ради 

(додаються); Коростовичівської сільської ради (додаються); Озерянської сільської ради 

(додаються); Сарниківської сільської ради (додаються); Юнашківської сільської ради 

(додаються); Насташинської сільської ради (додаються) які припиняються в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

(код ЄДРПОУ 0435746). 



2. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені в 

передавальних актах у власність Бурштинської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії 

міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину, голову постійної депутатської 

комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голова        Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

 

Першого заступника  

міського голови        Ростислава Стаська 

 

 

Погодили: 

 

Юридичний відділ       __________________ 

 

Фінансовий відділ       Ольга Петровська 

 

Бугалтерська служба       Іванна Федунків 

 

Сектор ЖКГ        __________________ 

 

Керуючий справами       Надія Кицела 

 

 


