
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 листопада 2019 року                                                                                 № 15/84-19 

м. Бурштин 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка 

в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей,  

придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу  

«Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 рр. 

 

 

Розглянувши звернення голови правління АМЕР Прикарпаття О. В. Шаган (вхід. лист 

№ 1535/02-27 від 31.05.2019) щодо прийняття на баланс відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу 

«Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 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 матеріальних цінностей, придбаних 

в рамках реалізації проєктів конкурсу «Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 рр. 

(Додаток 1). 

  

2. Комісії з прийому у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка в 

особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей придбаних в рамках реалізації 

проєктів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми руками» та Програми 

соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки, створеної розпорядженням міського 

голови від 05.02.2019 № 48, оформити акт приймання-передачі матеріальних цінностей 

згідно з Додатком 1, який подати на розгляд міської ради. 

 

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 № 15/84 -19 

 

 

 

 

Перелік матеріальних цінностей, 

придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу «Місто своїми руками» у                             

м. Бурштин в 2015-2016 рр. 

 

 

№ 

з/п 

Назва Кількість, 

шт. 

Сума, 

 грн.  

Примітка 

1 Качалка балансир К21 2 2610,00 Вигівський НВК 

2 Пісочниця велика «Метелик» Р48 1 4933,50 Вигівський НВК 

3 Гойдалка подвійна з сидінням на 

ланцюгах 

3 6555,00 Вигівський НВК 

4 Ноутбук Asus X553 MA WHITE 1 5499,11 НВК 

5 Мікшерний пульт 4 AM 125 FX 1 3075,10 НВК 

6 Набір з трьох мікрофонів XM 

1800S 3-PACK 

1 1750,00 НВК 

7 Активний AC  частотний діапазон 

25 Hz-20 KHz 

1 6792,00 НВК 

Всього:  31214,71  

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Богдан Рибчук 

 

 


