
Проект рішення міської ради 

 

 

Від 04.11.2021                                                                                                   № 3427 

 

 

Про прийняття у комунальну власність  

Бурштинської міської територіальної громади 

в особі Бурштинської міської ради та  

на баланс Бурштинської міської ради  

транспортного засобу 

 

 

Враховуючи рішення Галицької міської ради Івано-Франківської обласної ради 

від 01.04.2021 № 169 «Про надання погодження на передачу транспортного засобу» КНП 

«Галицький центр ПМСД», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада  

вирішила: 
 

1. Прийняти у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в 

особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради транспортного 

засобу: 

 автомобіль марка RENAULT, модель DUSTER, тип ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ-

ЗАГАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) VF1HJD20463443343, повна маса 

1712, маса без навантаження 1254, категорія В, об’єм двигуна 1598, тип пального В, колір 

БІЛИЙ, кількість сидячих місць 5, реєстраційний номер АТ4798СР, рік випуску 2019. 

2.  Створити комісію для складання актів приймання-передачі майна у складі: 
 

Голова комісії: 

Ростислав СТАСЬКО  – перший заступник міського голови. 
 

Члени комісії: 

Олег СЕГИДА              - завідувач служби господарського забезпечення 

                                          Бурштинської міської ради 

Леся МОВЧАН            -  головний спеціаліст бухгалтерської служби  

                                          Бурштинської міської ради; 

Ігор НАВРОЦЬКИЙ   -  головний спеціаліст, енергоменеджер Бурштинської  

                                          міської ради; 

Іван ЦИБУХ                -  директор КНП «Галицький центр ПМСД». 

3. Голові комісії Ростиславу СТАСЬКУ надати Бурштинському міському голові акти 

прийому-передачі майна для затвердження. 

4.  Бухгалтерській службі Бурштинської міської ради поставити транспортний засіб на 

баланс Бурштинської міської ради. 

5.  Доручити матеріально-відповідальній особі (Олег СЕГИДА) здійснити процедуру 

перереєстрації автомобіля.  

 6. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Галина ДЖОЧКА). 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Ростислава СТАСЬКА та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту         

Андрія САВЧАКА. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади 

в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської міської ради  

транспортного засобу» 

 

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

у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради транспортного засобу» є виконавчий 

орган Бурштинської міської ради. 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про прийняття у комунальну 

власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та 

на баланс Бурштинської міської ради транспортних засобів» розроблено на основі рішення 

Галицької міської ради Івано-Франківської обласної ради від 01.04.2021 № 169 «Про надання 

погодження на передачу транспортного засобу» КНП «Галицький центр ПМСД» щодо 

передачі транспортних засобів. 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Проектом рішення передбачається прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради транспортного засобу: 

  автомобіль марка RENAULT, модель DUSTER, тип ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ 

– ЗАГАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) VF1HJD20463443343, повна 

маса 1712, маса без навантаження 1254, категорія В, об’єм двигуна 1598, тип пального В, 

колір БІЛИЙ, кількість сидячих місць 5, реєстраційний номер АТ4798СР, рік випуску 2019. 

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

Ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення потребує додаткових витрат міського бюджету на оплату послуг 

з проведення перереєстрації транспортного засобу. 

6. Доповідач: перший заступник міського голови Ростислав СТАСЬКО. 

 

  

 

Провідний спеціаліст відділу  

житлово-комунального господарства і  

обліку комунального майна                                                                                           Г. ДЖОЧКА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:  

 

Провідний спеціаліст відділу  

житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна                                                                    

«____» ________________ 2021                                                        Галина ДЖОЧКА 

 

 

 

Погоджено:  

 

Перший заступник міського голови                                                       

«____» ________________ 2021                                                        Ростислав СТАСЬКО 

 

Начальник  

загального відділу                                                                                     

«____» ________________ 2021                                                        Марія ЯЦИК 

 

Юридичний відділ                                                                                     

«____» ________________ 2021                                                       Андрій ПЕРЕГЕЛЬСЬКИЙ                                                         

 

Секретар ради                                                                                   

«____» ________________ 2021                                                        Роман ІВАНЮК 

 

 

 


