
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

IІ позачергова сесія VIII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

18 грудня 2020 року          № 27 

м. Бібрка 

 

Про прийняття зі спільної власності територіальних громад Перемишлянського району у 

власність Бібрської міської ради основних засобів, нематеріальних активів і інвентарю 

закладів та установ, що знаходяться на території Бібрської міської ради 

Розглянувши рішення ХL позачергової сесії VII скликання Перемишлянської районної ради 

№ 744 від 24.09.2020 р. «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл та міст 

Перемишлянського району в комунальну власність міських та сільських рад району майна, що 

знаходиться на території відповідних рад» та додаток 22 до цього рішення, керуючись Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», Цивільним та Господарським Кодексами України, Прикінцевими та перехідними 

положеннями Бюджетного Кодексу України, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад Перемишлянського району у 

власність Бібрської міської ради: 

- основні засоби, нематеріальні активи та інвентар закладу освіти, що знаходяться на території 

Бібрської міської ради, а саме: 

Школа с. Вільховець 

до 31 грудня 2020 р. 
- основні засоби, нематеріальні активи та інвентар закладів культури, що знаходяться на території 

Бібрської міської ради, а саме: 

Народний дім с. Суходіл 

Народний дім с. Лопушна 

до 31 грудня 2020 р. 

2. Передати на праві оперативного управління: 

- відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради - основні засоби, нематеріальні активи 

та інвентар та майновий комплекс навчально-виховного закладу освіти; 

- відділу культури, туризму, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської 

міської ради - основні засоби, нематеріальні активи та інвентар закладів культури - Народних домів. 

3. Створити спільні комісії Бібрської міської ради, Перемишлянської районної ради та 

Перемишлянської РДА з передачі безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

Перемишлянського району у власність Бібрської міської ради майна у складі згідно додатків 1 та 2. 

4. Спільним комісіям Бібрської міської ради, Перемишлянської районної ради та Перемишлянської 

РДА з передачі зі спільної власності територіальних громад Перемишлянського району у власність 

Бібрської міської ради майна забезпечити передачу майнових комплексів, основних засобів, 

нематеріальних активів та інвентарю згідно з вимогами чинного законодавства та їх передачу в 

оперативне управління. 

5. Керівникам відділу освіти, відділу культури, туризму, молоді, спорту та соціальної політики 

Бібрської міської ради, забезпечити прийняття в оперативне управління майнових комплексів, 

основних засобів, нематеріальних активів та інвентарю згідно з вимогами чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства. 

 

 

Бібрський міський голова ________________________________ Гринус Р.Я. 



Додаток № 1 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 27 від 18.12.2020 р. 

Склад комісії 

із передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Перемишлянського 

району у власність Бібрської міської ради (заклади освіти) 

Голова комісії: 
заступник Бібрського міського голови Заблоцький Максим Андрійович. 

Заступник голови комісії: 

т.в.о відділу освіти Перемишлянської РДА Греськів Богдан Вікторович; 

Члени комісії: 

- заступник Бібрського міського голови з гуманітарних питань Довгаль Оксана Володимирівна; 

- начальник відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю  

Сенишин Орислава Степанівна; 

- головний бухгалтер Бібрської міської ради  Христіна Катерина Вікторівна; 

- начальник відділу з питань управління комунальним майном спільної власності територіальних 

громад сіл і міст Перемишлянського району Марків Ярослав Степанович; 

- завідувач сектору з правових питань та інвестицій Перемишлянської районної ради  

Слюбик Богдан Степанович; 

- начальник відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Влах Зоряна Степанівна; 

- головний бухгалтер відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради  

Радчук Богдана Богданівна; 

- головний бухгалтер відділу освіти Перемишлянської РДА Штангред Ольга Ярославівна. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради ________________________________ Стах І.Я. 

 

Додаток № 2 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 27 від 18.12.2020 р. 

Склад комісії 

із передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Перемишлянського 

району у власність Бібрської міської ради (заклади культури) 

Голова комісії: 

заступник Бібрського міського голови Заблоцький Максим Андрійович. 

Заступник голови комісії: 

керівник відділу культури Перемишлянської РДА Гавінська Ольга Михайлівна; 

Члени комісії: 

- заступник Бібрського міського голови з гуманітарних питань Довгаль Оксана Володимирівна; 

- начальник відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю  

Сенишин Орислава Степанівна; 

- головний бухгалтер Бібрської міської ради Христіна Катерина Вікторівна; 

- начальник відділу з питань управління комунальним майном спільної власності територіальних 

громад сіл і міст Перемишлянського району Марків Ярослав Степанович; 

- завідувач сектору з правових питань та інвестицій Перемишлянської районної ради  

Слюбик Богдан Степанович; 

- начальник відділу культури, туризму, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету 

Бібрської міської ради Сурмач Люся Петрівна; 

- головний бухгалтер відділу культури, туризму, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого 

комітету Бібрської міської ради Добрянська Світлана Степанівна; 

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури Перемишлянської РДА  

Гвоздик Надія Августівна. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради ________________________________ Стах І.Я. 


