
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 листопада 2019 року                                                                                 № 14/84-19 

м. Бурштин 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка 

в особі Бурштинської міської ради та на баланс  

відділу освіти і науки Бурштинської міської ради  

матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації  

проєктів Програми соціального партнерства  

компанії ДТЕК у м. Бурштин в 2018-2019 рр. 

 

Розглянувши звернення голови правління АМЕР Прикарпаття О. В. Шаган                   

(вхід. лист № 1536/02-27 від 31.05.2019) щодо прийняття на баланс відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів 

Програми соціального партнерства компанії ДТЕК у м. Бурштин в 2018-2019 рр., керуючись 

ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши 

рекомендації постійної комісії ради з питань бюджету та економічного розвитку, постійної 

комісії ради з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

вирішила: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у власність територіальної громади м. 

Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів 

Програми соціального партнерства компанії ДТЕК у м. Бурштин в 2018-2019 рр. (Додаток 1). 

  

2. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій прийняти безоплатно 

та поставити на баланс Бурштинської міської ради матеріальні цінності, придбані в рамках 

реалізації проєктів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК у м. Бурштин в 2018-

2019 рр. (Додаток 1), з оформленням акту приймання-передачі. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

питань бюджету та економічного розвитку В. Рика, голову постійної комісії ради з питань 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Т. Попика та заступника 

міського голови Н. Кицелу. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 27.11.2019 № 14/84 -19 

 

 

 

 

Перелік матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів Програми соціального партнерства  

компанії ДТЕК у м. Бурштин в 2018-2019 рр. 

 

 

№ з/п Назва Кількість, 

шт. 

Сума, 

 грн.  

Примітка 

1 Поверхня парти 19 7030,00 ЗОШ № 2 

2 Сидіння стільця 11 1067,00 ЗОШ № 2 

3 Парта учнівська зі стільцем 

(одинарна) 

25 35000,00 НВК 

Всього:  43097,00  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Богдан Рибчук 

 

 


