
                                                                                      
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від 13.02.2023                                            м. Бурштин                                                   № 33 

 

Про утворення комісії для приймання-передачі 

окремого індивідуально визначеного майна у 

комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

вимогами Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482, з 

метою прийняття в комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади 

окремо індивідуально визначеного майна – принтера Swiftpro K60 з безконтактним 

енкодером та подвійним модулем ламінування відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у комунальну 

власність територіальних громад» від 20 січня 2023 р. № 45-р, відповідно до рішення 39 сесії 

8 скликання Бурштинської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття з 

державної власності у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади» 

від 21.10.2022 р. № 08/39-22: 

  1. Утворити спільно з державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» 

по виготовленню цінних паперів» (код за ЄДРПОУ 16286441) комісію для приймання-

передачі окремого індивідуально визначеного майна – принтера Swiftpro K60 з 

безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування у власність Бурштинської 

міської територіальної громади (далі - Комісія) та затвердити її склад, що додається. 

2. Комісії: 

1) розпочати роботу з  14 лютого 2023р. 

2) здійснити приймання-передачу окремо індивідуально визначеного майна – 

принтера Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування в 

установленому законодавством порядку із сфери управління Міністерства економіки 

України з балансу державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по 

виготовленню цінних паперів» до комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади для організації надання адміністративних послуг з реєстрації 

транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія через Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

  3) оформити та подати акт приймання-передачі на затвердження міського голови. 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                              Василь АНДРІЄЩИН 

 



        Додаток 

        до розпорядження міського голови 

        від13.02.2023 № 33 

 

 

СКЛАД 

комісії для приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна 

 

Голова комісії 

ЧУЙКО Володимир 

Тарасович  

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради; 

Члени комісії 

ВИДАЙ Світлана 

Олександрівна 

 

 

- начальник відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»; 

КУНІВ Ірина Михайлівна - заступник начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

БРОНІЧ Ольга Андріївна - адміністратор відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»; 

СКИБЧУК Лілія Ігорівна - виконувач обов’язків головного бухгалтера ; 

ТКАЧЕНКО Вікторія 

Анатоліївна 

-  провідний інженер з комплектації устаткування й 

матеріалів державного підприємства «Поліграфічний 

комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»;  

ПТУХА Микола Іванович - провідний фахівець відділу збуту державного 

підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по 

виготовленню цінних паперів»; 

РОЗОВА Олена Миколаївна - завідувач складу відділу матеріально-технічного 

забезпечення державного підприємства «Поліграфічний 

комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»; 

АНАЙМАНОВИЧ Юрій 

Олегович 

- виконувач обов'язків заступник директора державного 

підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по 

виготовленню цінних паперів» з цифрового розвитку 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                               Надія КИЦЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА                  _________________C.Видай        «          »    _______________2023 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник 

міського голови  _________________В.Чуйко     «            »   _______________2023 

 

Керуючий справами  _________________Н.Кицела      «         »   _______________2023 

 

 

Нач.загального відділу        _________________М.Яцик        «          »    _______________2023 

 

 

Юридичний 

відділ                ____________                                «          »    _______________2023 

 

 

 


