
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 02 грудня 2021року                    м.Стрий                                     № 752

Про безоплатну передачу
матеріальних цінностей

          Розглянувши клопотання відділу обліку і звітності виконавчого комітету від 
16.11.2021 року, та керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської ради на баланс Стрийського міського комбінату комунальних 
підприємств (додатки №1,3).

2. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської ради на баланс Управлінню освіти Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області (додатки №2,4).

3. Першому заступнику міського голови (М.Дмитришину) затвердити акти 
приймання-передачі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови М.Дмитришина, 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



Додаток №1 
до рішення Стрийської міської 
ради
від  02 грудня 2021 р. №752

Склад комісії з безоплатної передачі майна з балансу виконавчого комітету 
Стрийської міської ради на баланс Стрийського міського комбінату 

комунальних підприємств

Голова комісії

Журавчак Михайло Юрійович - заступник міського голови

Члени комісії:

Салада Наталія Миронівна  - начальник відділу обліку і звітності – головний 
бухгалтер 

Пастущин Ігор Ярославович -начальник управління житлово-комунального 
господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 

Корчак Роман Богданович – начальник Стрийського міського комбінату 
комунальних підприємств

Стасів Галина Миколаївна – головний бухгалтер Стрийського міського комбінату 
комунальних підприємств

         Секретар ради                                                                 Мар’ян БЕРНИК                        



Додаток №2 
до рішення Стрийської міської 
ради
від  02 грудня 2021 р. № 752

Склад комісії з безоплатної передачі майна з балансу виконавчого комітету 
Стрийської міської ради на баланс управлінню освіти Стрийської міської 

ради Стрийського району Львівської області

Голова комісії

Грех Христина Ярославівна – заступник міського голови

Члени комісії:

Салада Наталія Миронівна  - начальник відділу обліку і звітності – головний 
бухгалтер

Стасенко Лідія Леонівна – начальник управління освіти Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області

Пальчикевич  Ірина Зеновіївна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

         Секретар ради                                                               Мар’ян БЕРНИК                        



                                             Додаток № 3

до рішення Стрийської міської ради
                                                                                                 від 02 грудня 2021 року № 752

        Майно яке безоплатно передається  з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської ради на баланс Стрийського міського комбінату комунальних підприємств:

Інвентарний 
номер

Найменування
Первісна 
вартість

знос кількість

101480178 LED екран SMD RGB Outdoor 90000,00 0 1

111302734-38 Інформаційний щит із туристичною 
інформацією

25000,00 12500,00 5

111302811-17 Інформаційний щит із туристичною 
інформацією

49000,00 0 7

Разом: 164000,00 12500,00

Секретар ради                                                               Мар’ян БЕРНИК



 Додаток № 4

до рішення Стрийської міської ради
                                                                                                    від 02 грудня 2021 року № 752

        Майно яке безоплатно передається  з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської ради на баланс Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області:

Інвентарний 
номер

Найменування
Первісна 
вартість

знос кількість

ДЗО «Ластівка» с.Лисятичі

11142001 Постіль дитяча 42000,00 21000,00 150

11142002 Коцик дитячий 20250,00 10125,00 75

11142003 Ковдра дитяча 27750,00 13875,00 75

Разом  90000,00 45000,00 300

Секретар ради                                                               Мар’ян БЕРНИК


