
Проєкт рішення міської ради 

 

 

 

Від 20.11.2019                                                                                         № 1891 

 

 

Про безоплатний прийом 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. 

 

Відповідно до рішення міської ради від ____________ № ______ «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 

Протокол комісії з прийому у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка в 

особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей придбаних в рамках реалізації 

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

соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки від ________ № ___, створеної 

розпорядженням міського голови від 05.02.2019 № 48, та акт приймання-передачі основних 

засобів № 8, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Прийняти у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка 

матеріальні цінності придбані Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштина та 

Громадською організацією «Агенція місцевого економічного розвитку Прикарпаття» в 

рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками» за період 2015-2016 рр. згідно з 

переліком в акті приймання-передачі основних засобів № 8 (Додається). 

Балансоутримувачем визначити відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

 

2. 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 

 

 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                                  В. Гулик 

 

 

Юридичний відділ                                                                        

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про безоплатний прийом 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.» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про 

безоплатний прийом 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.» є виконавчий орган 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про безоплатний прийом 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.» розроблений на виконання рішення міської ради від 

_____ № ______ «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.» з урахуванням Протоколу комісії з прийому у власність територіальної 

громади м. Бурштин та с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей 

придбаних в рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми 

руками» та Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки від ________ № 

___, створеної розпорядженням міського голови від 05.02.2019 № 48. 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення стабільного розвитку в сфері освіти, 

вирішення нагальних проблем в економічній та соціальній сферах. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

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

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна І. Бандура. 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             І. Бандура 

 


