
 

  

 

              

УКРАЇНА 

Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

восьмого скликання 

(шоста сесія) 
 

РІШЕННЯ  

 

від 25 березня 2021 року                        м.Надвірна 

№ 245-6/2021 

 

Про прийняття та передачу на баланс 

вартість об’єктів, що знаходяться на 

території Надвірнянської міської 

територіальної громади  

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

в и р і ш и л а : 

1. Прийняти на баланс Надвірнянської міської ради вартість об’єктів, що знаходяться на 

території Надвірнянської міської територіальної громади, роботи по яких були проведені 

відділом будівництва, енергетики та охорони довкілля Надвірнянської РДА: 

 

№ 

п/п 

 

                 

  Найменування та місце знаходження об’єкта 

 

Сума (грн.) 

 

1. Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку Стримба 

по вул. Яворницького в м. Надвірна (капітальний ремонт) 

273285,00 

2. Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку Стримба 

по вул. Визволення в м. Надвірна, (капітальний ремонт) 

321024,00 

3. Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку Стримба 

по вул. Гонти в м. Надвірна, (капітальний ремонт) 

647577,00 

3. Капітальний ремонт покриття по вул. Коперника в м. Надвірна, Івано-

Франківської області 

809999,79 

4. Капітальний ремонт: благоустрій території (мощення бруківки) 

Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

49845,00 

5. Реконструкція каналізаційного колектора мікрорайону Ломоносова в                         

м. Надвірна, Івано-Франківської області 

152330,70 

 

2. Передати безоплатно з балансу Надвірнянської міської ради на баланс Управління освіти 

Надвірнянської міської ради вартість робіт об’єктів, що знаходяться на території 

Надвірнянської міської територіальної громади, роботи по яких були проведені відділом 

будівництва, енергетики та охорони довкілля Надвірнянської РДА: 

№ 

п/п 

 

Найменування та місце знаходження об’єкта 

 

Сума (грн.) 

 

1. Капітальний ремонт: благоустрій території (мощення бруківки) 

Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

49845,00 

 



3. Передати безоплатно з балансу Надвірнянської міської ради на баланс КП 

«Надвірнакомунсервіс» вартість об’єктів, що знаходяться на території Надвірнянської 

міської територіальної громади, роботи по яких були проведені відділом будівництва, 

енергетики та охорони довкілля Надвірнянської РДА: 

 

№ 

п/п 

 

Найменування та місце знаходження об’єкта 

Сума (грн.) 

1. Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку Стримба 

по вул. Яворницького в м. Надвірна (капітальний ремонт)  

273285,00 

2. Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку Стримба 

по вул. Визволення в м. Надвірна, (капітальний ремонт) 

321024,00 

3. Відновлення пошкодженого пішохідного містка через річку Стримба 

по вул. Гонти в м. Надвірна, (капітальний ремонт) 

647577,00 

 

4. Передати безоплатно з балансу Надвірнянської міської ради на баланс КП 

«Надвірнаводоканал» вартість об’єктів, що знаходяться на території Надвірнянської міської 

територіальної громади, роботи по яких були проведені відділом будівництва, енергетики 

та охорони довкілля Надвірнянської РДА: 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування та місце знаходження об’єкта 

Сума (грн.) 

1. Реконструкція каналізаційного колектора мікрорайону Ломоносова в         

м. Надвірна, Івано-Франківської області 

152330,70 

 

5. Передати безоплатно з балансу Надвірнянської міської ради на баланс МКП 

«Надвірнашляхбуд» вартість об’єктів, що знаходяться на території Надвірнянської міської 

територіальної громади, роботи по яких були проведені відділом будівництва, енергетики 

та охорони довкілля Надвірнянської РДА: 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування та місце знаходження об’єкта 

                   

Сума (грн.)  

 

1. Капітальний ремонт покриття  по вул. Коперника в м. Надвірна, Івано-

Франківської області 

809999,79 

 

6. Затвердити склад комісії з приймання–передачі вартість об’єктів, що знаходяться на 

балансі міської територіальної громади, роботи по яких були проведені відділом 

Надвірнянської РДА  (додаток 1). 

 

7. Комісії провести передачу матеріальних цінностей з балансу Надвірнянської міської 

ради на баланс структурних підрозділів Надвірнянської міської ради в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 

бюджету, майна і власності (голова комісії Новосельський Т.В.). 

 

 

                  Міський голова                                                     Андрійович З.М. 

    

 

 

 

 


