
Проєкт рішення 

від  06.11.2020р                                                                                         № 2234 

 

м. Бурштин 

 

Про безоплатну передачу інших 

необоротних матеріальних активів 

   на баланс релігійної громади храму  

  «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин  

 

 

      З метою покращення умов матеріально-технічної бази храму « Преображення 

Господнього» ПЦУ в м. Бурштин, 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», згідно п.2 додатку  до Програми духовного розвитку м. 

Бурштин та с. Вигівка від 27.11.2019 року № 23/84-19 та рішенням міської ради від 

31.08.2020 року № 02/101-20,  враховуючи рекомендації постійних депутатських  комісій, 

міська рада 

вирішила: 

1. Провести безоплатну передачу на баланс релігійної громади храму  «Преображення 

Господнього» ПЦУ м. Бурштин  

1.1 Будівельні матеріали – арматуру Д 12 мм – 208 шт. вартістю 23 712 (двадцять три 

тисячі сімсот дванадцять ) гривень. 

2. Настоятелю храму, митрофорному протоієрею Ігорю Тичинському прийняти 

вищезазначені матеріали. 

3. Контроль за виконанням покласти на начальника відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків  Бурштинської міської ради Тетяну Зорій. 

 

Міський голова                                                           Р. Джура 

 

     Виконавець: 

 Начальник відділу культури туризму і зовнішніх зв’язків         Т. Зорій 

 Головний бухгалтер відділу                                                                 Н. Максимів            

      Погоджено: 

      Юридичний відділ                                                                                 М. Михайлишин 

     Перший заступник міського голови                                                     В.Гулик 

     Начальник фінансового відділу                                                            О. Петровська 

 



 

 

 

 

 

Пояснюальна записка 

До проєкту рішень Буршинської міської ради « Про безоплатну передачу інших 

необоротних матеріальних активів на баланс баланс релігійної громади храму  

 «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин  

 

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

передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс  релігійної громади 

храму  «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин будівельні матеріали – 

арматуру Д 12 мм – 208 шт. вартістю 23 712 (двадцять три тисячі сімсот дванадцять 

) гривень на чергове засідання міської ради є виконавчий орган Бурштинської 

міської ради. 

2. Розробником проєкту рішення та відповідальною особою за супровід даного 

проєкту є головний бухгалтер відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської  міської ради Наталя Максимів. 

3. Обгрунтування прийняття рішення: передача на баланс інших необоротних  

матеріальних активів храму  «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин, які 

були придбані за кошти обласного бюджету 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», згідно п.2 додатку до 

Програми духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка від 27.11.2019 року № 

23/84-19 та рішенням міської ради від 31.08.2020 року № 02/101-20,  враховуючи 

рекомендації постійних депутатських   враховуючи рекомендації комісій, провести 

безоплатну передачу на баланс храму Преображення Господнього» ПЦУ 

будівельні матеріали – арматуру Д 12 мм – 208 шт. вартістю 23 712 (двадцять три 

тисячі сімсот дванадцять ) гривень 

4. Метою прийняття рішення є покращення умов матеріально-технічної бази храму   

«Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин та розвитку територіальної 

громади, вирішення проблем у соціальній сфері. 

5. Фінансово-економічне обгрунтування: реалізація рішення не потребує додаткових 

витрат міського бюджету. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                         Н. Максимів 

 

 


