
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 29 квітня  2021 р.                  м. Стрий                                                №  331

Про безкоштовну передачу з балансу 
Стрийської міської Централізованої бібліотечної системи 
на баланс відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном нежитлове приміщення 
по вул. Шевченка, 63 у м. Стрию

Розглянувши клопотання Стрийської міської Централізованої бібліотечної 
системи Управління культури, молоді та спорту щодо безкоштовної  передачі з 
балансу Централізованої бібліотечної системи на баланс відділу з питань 
приватизації та управління комунальним майном вбудованого нежитлового 
приміщення,  керуючись п. 31 ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України № 1482 від 
21.09.1998р. «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» , 
міська рада вирішила:

1. Передати безкоштовно з балансу Централізованої бібліотечної системи на 
баланс відділу з питань приватизації та управління комунальним майном 
нежитлове вбудоване приміщення № 18 загальною площею 22,8 кв. м. по 
вул. Шевченка, 63 у м. Стрию.

2. Затвердити склад комісії: 
Голова комісії :  Журавчак Михайло Юрійович -  заступник міського 
голови 
Члени комісії:
Грех Христина Ярославівна -  заступник міського голови
Бойко Богдан Іванович – начальник управління культури, молоді та 
спорту
Яремко Людмила Трохимівна – директор Стрийської міської 
Централізованої бібліотечної системи
Яшкіна Ірина Василівна – головний бухгалтер Стрийської міської 
Централізованої бібліотечної системи



Гетьманчик Лідія Андріївна – начальник відділу з питань приватизації та 
управління комунальним майном
Оріхівська Галина Володимирівна – головний бухгалтер відділу з питань 
приватизації та управління комунальним майном
Касприк Наталія Василівна – головний спеціаліст відділу з питань 
приватизації та управління комунальним майном

3. Затвердити акт прийому – передачі згідно Додатку № 1.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Т. Василів), комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунального майна та 
приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики 
та енергозбереження (О. Йосипчук).

      Міський голова                                                               Олег КАНІВЕЦЬ

   


