
Проект рішення  

 

 

 

 

 

Від 09.08.2022                                                                                                                       № 161 

 

 

Про надання згоди на безоплатне 

прийняття в комунальну власність  

Бурштинської міської територіальної громади  

в особі Бурштинської міської ради та на баланс  

Бурштинської міської ради матеріальних активів 

 

Розглянувши звернення голови Первинної профспілкової організації 

«Бурштинської ТЕС» Віктора Колибабюка (вих. лист від 04.08.2022 № 61) щодо 

безоплатної передачі Бурштинській міській раді матеріальних активів, які знаходяться на 

балансі ПК «Прометей», як окремої юридичної особи, засновником якої є Первинна 

профспілкова організація «Бурштинської ТЕС», керуючись ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Надати згоду на  безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради матеріальних активів, які знаходяться на балансі ПК 

«Прометей», як окремої юридичної особи, засновником якої є Первинна профспілкова 

організація «Бурштинської ТЕС», згідно з додатком (додається). 

2. Створити комісію для безоплатного прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на 

баланс Бурштинської міської ради матеріальних активів, зазначених в пункті 1 даного 

рішення, в складі: 

Володимир Чуйко - заступник міського голови, голова комісії; 

Тетяна Зорій - начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв'язків; 

Ірина Герт - начальник відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна 

Іванна Федунків - головний спеціаліст бухгалтерської служби міської ради; 

Віктор Колибабюк - голова Первинної профспілкової організації 

«Бурштинської ТЕС» (за згодою); 

Руслана Шевчук - директор ПК «Прометей» (за згодою) 

3. Комісії безоплатно прийняти в комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради матеріальні активи, зазначені в пункті 1 даного рішення, з оформленням 

відповідного акту приймання-передачі, який подати на розгляд та затвердження 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Володимира Чуйко. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНРІЄШИН 



Додаток до  

проекту рішення виконкому 

від ___________ № ______ 

 

 

 

 

Перелік матеріальних активів 

 

№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Кількість, 

од. 

Залишкова 

вартість,  

грн. 

1 Комплект офісних меблів 106011 1 9123,28 

2 Куліса задня 109001 1 3390,33 

3 Куліса бокова 109002 6 847,5933333 

4 Куліса верхня (фартух) 109003 4 565,08 

5 Штатив Velbon EX-440 112008 1 497,81 

6 Стілець Ізо чорний А-28 112009 16 209,075625 

7 Стілець Ізо чорний А-35 112010 16 209,075625 

8 Стілець Ізо чорний А-06 112011 3 209,0733333 

9 Диван Кристал 1.5 Неаполь N-35 112012 1 2225,16 

10 Журнальний стіл Тавор Теста Лофт 

100*50*45 Білий 

112013 1 734,92 

11 Драбина 6сх 112014 1 472,43 

12 Годинник 112015 1 760,27 

13 Стелаж для книжок h2000 112017 2 1954,985 

14 Стелаж для книжок h2300 112018 2 2253,675 

15 Стелаж для книжок h2600 112019 2 2633,81 

16 Стелаж перегородка 112020 2 2199,365 

17 Стіл офісний 2 Ш 112021 1 1325,06 

18 Стіл півсота 112022 24 499,60875 

19 Жалюзі вертикальні 112023 6 798,29 

20 Крісло smile 112024 3 628,6233333 

21 Кронштейн для проектора PRB-18S 

White 

112025 1 230,35 

22 Ноутбук ASUS X551CA 104002 1 652,65 

23 Проектор BENQ MS502 104003 1 462,32 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                      Ірина ГЕРТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

09.08.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              В. Чуйко 

09.08.2022 

 

Юридичний відділ 

09.08.2022 

 

Начальник загального відділу                                                                          М. Яцик 

09.08.2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

09.08.2022 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради матеріальних активів» 

   

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на 

баланс Бурштинської міської ради матеріальних активів» є виконавчий орган 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

Метою прийняття проекту рішення є надання згоди на  безоплатне прийняття в 

комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради матеріальних активів, які 

знаходяться на балансі ПК «Прометей», як окремої юридичної особи, засновником якої є 

Первинна профспілкова організація «Бурштинської ТЕС», для подальшого продовження 

робочого процесу бібліотеки та сцени ПК «Прометей». 

 

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

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

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

  

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                      Ірина ГЕРТ 

 


