
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ                  
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

15 січня 2015 року                                                                                             № 2 

 

Про зняття з контролю деяких рішень міської ради  

 

На підставі пункту 11 частини 1 статті 26, частини 6 статті 47, частини 1 

статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши 

інформацію голів профільних постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

погодитись з висновками постійних комісій міської ради, вважати 

виконаними та зняти з контролю наступні рішення:  

дев’ятої позачергової сесії від 05 липня 2011 року „Про списання 

основних засобів комунального підприємства „Каштан“,  які непридатні в 

подальшій експлуатації“; 

одинадцятої сесії від 21 вересня 2011 року „Про безоплатну передачу 

квартири № 25 по вул. Леніна, 47 в м.Пирятин у приватну власність гр. 

Кабушки О.М.“; 

чотирнадцятої позачергової сесії від 06 січня 2012 року „Про передачу до 

спільної власності територіальних громад району Калиновомостівської 

бібліотеки-філії“; 

шістнадцятої сесії від 27 квітня 2012 року „Про надання дозволу Будинку 

дитячої та юнацької творчості на списання основних засобів“; 

шістнадцятої сесії від 27 квітня 2012 року „Про передачу витрат 

Пирятинської міської ради по розробці робочого проекту котельні для 

теплопостачання житлових будинків №№ 4А, 4Б по вул. Червоноармійська в 

м.Пирятин на баланс комунального підприємства „Каштан“; 

сімнадцятої сесії від 20 червня 2012 року „Про передачу на баланс 

комунального підприємства „Каштан“ вуличного освітлення м.Пирятин“; 

сімнадцятої сесії від 20 червня 2012 року „Про передачу витрат з 

поточного ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної власності в 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс комунального 

підприємства „Каштан“; 

дев’ятнадцятої сесії від 23 серпня 2012 року „Про надання матеріальної 

допомоги гр. Паращієнко К.В. на відшкодування збитків, завданих пожежею“; 



дев’ятнадцятої сесії від 23 серпня 2012 року „Про передачу на баланс 

комунального підприємства „Каштан“ вуличного освітлення м.Пирятин(вул. 

Мікромістечко)“; 

дев’ятнадцятої сесії від 23 серпня 2012 року „Про затвердження актів на 

списання малоцінних необоротних матеріальних активів, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, що знаходяться на балансі Пирятинської міської 

ради“; 

двадцятої позачергової сесії від 05 вересня 2012 року „Про передачу 

витрат з поточного ремонту дорожнього покриття вулиці Жовтнева в 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс комунального 

підприємства „Каштан“; 

двадцять другої сесії від 27 листопада 2012 року „Про передачу витрат з 

реконструкції вуличного освітлення з балансу Пирятинської міської ради на 

баланс комунального підприємства „Каштан“; 

двадцять другої сесії від 27 листопада 2012 року „Про передачу витрат з 

поточного ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної власності в 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс комунального 

підприємства „Каштан“; 

двадцять другої сесії від 27 листопада 2012 року „Про надання згоди на 

списання основних засобів в дошкільному навчальному закладі „Пролісок“; 

двадцять другої сесії від 27 листопада 2012 року „Про надання згоди на 

списання основних засобів з балансу Пирятинської міської ради“;  

двадцять п’ятої сесії від 14 лютого 2013 року (перше планерне засідання) 

„Про передачу витрат з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць 

комунальної власності в м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на 

баланс комунального підприємства „Каштан“;  

двадцять п’ятої сесії від 14 лютого 2013 року (перше планерне засідання) 

„Про передачу витрат з реконструкції вуличного освітлення з балансу 

Пирятинської міської ради на баланс комунального підприємства „Каштан“; 

двадцять п’ятої сесії від 14 лютого 2013 року (перше планерне засідання) 

„Про надання згоди на списання основних засобів комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“; 

двадцять п’ятої сесії від 14 лютого 2013 року (перше планерне засідання) 

„Про передачу в господарське відання та на баланс комунальному 

підприємству „Каштан“ основних засобів“; 

двадцять п’ятої сесії від 06 березня 2013 року (друге планерне засідання)  

„Про надання згоди на списання основних засобів комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“; 

двадцять шостої сесії від 30 квітня 2013 року „Про передачу на баланс та 

в оперативне управління комунальному підприємству „Каштан“ майна 

комунальної власності територіальної громади м.Пирятин“; 

двадцять шостої сесії від 30 квітня 2013 року „Про надання згоди на 

списання основних засобів, що знаходяться  на балансовому обліку 

Пирятинської міської ради та у користуванні позашкільного навчального 

закладу Пирятинська станція юних техніків“; 

двадцять шостої сесії від 30 квітня 2013 року „Про надання згоди на 

списання основних засобів, що знаходяться  на балансовому обліку 



Пирятинської міської ради та у користуванні дошкільного навчального закладу 

„Берізка“; 

двадцять сьомої сесії від 26 червня 2013 року „Про надання згоди на 

списання основних засобів, що знаходяться  на балансовому обліку 

Пирятинської міської ради та у користуванні дошкільного навчального закладу 

„Берізка“; 

двадцять сьомої сесії від 26 червня 2013 року „Про надання згоди на 

списання основних засобів, що знаходяться  на балансовому обліку 

Пирятинської міської ради“; 

двадцять сьомої сесії від 26 червня 2013 року „Про надання згоди на 

проведення взаєморозрахунків за рахунок субвенцій з державного бюджету на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання“; 

двадцять дев’ятої сесії від 07 листопада 2013 року „Про передачу витрат з 

капітального ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної власності в 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс комунального 

підприємства „Каштан“; 

двадцять дев’ятої сесії від 07 листопада 2013 року „Про безоплатну 

передачу основних засобів Пирятинському РВ УМВС України в Полтавській 

області та Пирятинській центральній районній лікарні“; 

тридцять другої сесії від 29 січня 2014 року № 13 „Про надання згоди 

комунальному підприємству „Каштан“ на списання основних засобів“; 

тридцять третьої сесії від 26 лютого 2014 року № 51 „Про надання згоди 

комунальному підприємству „Каштан“ на списання основних засобів“; 

тридцять третьої сесії від 26 лютого 2014 року № 52 „Про надання згоди 

на зняття з балансу комунального підприємства „Каштан“ житлових будинків, 

раніше відчужених шляхом приватизації“; 

тридцять четвертої сесії від 26 березня 2014 року № 80 „Про надання 

згоди на списання з балансового обліку Пирятинської міської ради основних 

засобів, що перебувають у користуванні дошкільного навчального закладу 

„Берізка“; 

тридцять п’ятої сесії від 30 квітня 2014 року № 95 „Про надання згоди на 

списання з балансового обліку Пирятинської міської ради основних засобів, що 

перебувають у користуванні Станції юних техніків“;  

тридцять шостої сесії від 18 червня 2014 року № 123 „Про надання згоди 

на списання з балансового обліку Пирятинської міської ради основних засобів, 

що перебувають у користуванні дошкільного навчального закладу „Пролісок“; 

тридцять сьомої сесії від 13 серпня 2014 року № 145 „Про передачу 

витрат з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної 

власності в м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

комунального підприємства „Каштан“; 

тридцять дев’ятої сесії від 26 вересня 2014 року № 185 „Про передачу 

витрат з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної 

власності в м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

комунального підприємства „Каштан“; 

тридцять дев’ятої сесії від 26 вересня 2014 року № 196 „Про передачу 

витрат з реконструкції вуличного освітлення з балансу Пирятинської міської 

ради на баланс комунального підприємства „Каштан“; 



сорокової сесії від 13 листопада 2014 року № 206 „Про прийняття в 

комунальну власність об’єктів електропостачання КЛ-0,4 кВ л.1 КТП-28 та 

КТП-28 по    вул. Цибаня в м.Пирятин з подальшою передачею у власність ПАТ 

„Полтаваобленерго“; 

сорок першої сесії від 03 грудня 2014 року № 234 „Про передачу витрат з 

поточного ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної власності в 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс комунального 

підприємства „Каштан“; 

сорок першої сесії від 03 грудня 2014 року № 235 „Про передачу витрат з 

капітального ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної власності в 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс комунального 

підприємства „Каштан“; 

 

 

 

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ  


