
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 серпня 2021 року                                                                                         № 06/18-21 

м.Бурштин 

  

Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної 

громади матеріальних цінностей для модернізації 

центру надання адміністративних послуг 
 
 

            Заслухавши начальника відділу ЦНАП, в рамках реалізації Проекту «U-LEAD з 

Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних 

послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування» (Раунд 2), 

що фінансується Європейським Союзом та реалізується компанією NIRAS Sweden AB на 

замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida) через постачальників: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІЛІС Сістемс», Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АРТ-ПРОМ» про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації 

центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради, керуючись ст. 25, ч. 2 

ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної депутатської комісії  з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади матеріальних цінностей для модернізації центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Бурштинської міської ради в рамках 

реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і 

можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення 

центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про 

місцеве самоврядування» (Раунд 2), що фінансується Європейським Союзом та реалізується 

компанією NIRAS Sweden AB на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку 

(Sida) через постачальників: Товариство з обмеженою відповідальністю «УІЛІС Сістемс», 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-ПРОМ», з подальшою постановкою на 

баланс Бурштинської міської ради. 
 

2. Затвердити Акти приймання-передачі, наданих послуг, передачі матеріальних 

цінностей та накладні на передачу товарів, що додаються. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Надію Кицелу та голову постійної депутатської комісії  з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

Міський голова               Василь Андрієшин 


