
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ                   
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

06 січня 2015 року                                                                                                   № ____          

 

 

Про створення комісії по передачі 

майна комунальної власності: 

дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів 

 

Відповідно до статей 27, 28, 29, 32 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Закону України „Про державний бюджет України 

на 2015 рік“, керуючись Бюджетним кодексом України, з метою належного 

утримання та своєчасного забезпечення видатків на дошкільні та позашкільні 

навчальні заклади і Калиновомостівський сільський будинок культури, міська 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити комісію по передачі майна комунальної власності:

 дошкільні навчальні заклади: 

 „Берізка“, „Червона шапочка“, „Пролісок“, „Сонечко“, „Ромашка“, „Калинка“; 

 позашкільні навчальні заклади: 

Будинок дитячої та юнацької творчості та Пирятинська районна станція юних 

техніків з балансу Пирятинської міської ради (далі – Комісія) на баланс відділу 

освіти Пирятинської райдержадміністрації у складі, що додається. 

2. Доручити Комісії провести інвентаризацію майна комунальної 

власності до 15.01.2015. 

3. Зобов’язати Комісію результати інвентаризації оформити актами 

інвентаризації та актами прийому-передачі до 20.01.2015.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради Шикеринця І.С. 

та на голову постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету фінансів і цін та розвитку підприємництва Салівон О.О. 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
 



Додаток 

до проекту рішення 

позачергової сорок третьої 

сесії Пирятинської міської 

ради шостого скликання 

від 06 січня 2015 року № ___ 

 

Склад комісії  

по передачі майна комунальної власності: дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів  

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчого комітету, голова Комісії 

   

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу фінансів та обліку-головний 

бухгалтер Пирятинської міської ради, заступник 

голови Комісії 

   

Шевченко  

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 2 категорії відділу фінансів та обліку 

Пирятинської міської ради, секретар Комісії 

   

Члени Комісії: 

 

Андрейщук  

Раїса Анатоліївна 

- начальник відділу освіти Пирятинської 

райдержадміністрації, член Комісії 

   

Нечипоренко  

Наталія Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу управління майном 

Пирятинської районної ради, член комісії 

   

Малишкін  

Андрій Федорович 

- депутат міської ради, заступник голови 

постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва 

   

Сенчило  

Антоніна Іванівна 

- головний бухгалтер відділу освіти 

Пирятинської райдержадміністрації 

   

Солонський  

Олег Миколайович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань освіти, молоді, культури, спорту та 

громадських об’єднань 

   

 

 

Секретар міської ради                О.О.Новіков 


