
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

15 січня 2015 року                                                                                                      № 1          

 

 

Про передачу майна комунальної власності територіальної громади 

м.Пирятин в оперативне управління Пирятинській районній раді 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про державний бюджет України на 2015 рік“, 

статті 89 Бюджетного кодексу України, з метою належного утримання та 

своєчасного забезпечення видатків районного бюджету на дошкільні, 

позашкільні навчальні заклади та Калиновомостівський сільський будинок 

культури, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати Пирятинській районній раді в оперативне управління майно 

комунальної власності м.Пирятин, а саме: 

1) дошкільні навчальні заклади: 

 „Берізка“, вул. Абаканська, 54 в м.Пирятин; 

„Червона шапочка“, вул. Радянська, 71 в м.Пирятин; 

„Пролісок“, вул. Жовтнева, 77 в м.Пирятин; 

„Сонечко“, вул. Полтавська, 9 в м.Пирятин; 

„Ромашка“, вул. Коцюбинського, 35 в м.Пирятин; 

„Калинка“, с. Калинів Міст, 

2) позашкільні навчальні заклади: 

Будинок дитячої та юнацької творчості, вул. Пушкіна, 33 в м.Пирятин; 

Пирятинська районна станція юних техніків, вул. Жовтнева, 34 в м.Пирятин, 

3) заклади культури: 

Калиновомостівський сільський будинок культури, с.Калинів Міст. 

2. Визначити, що об’єктами передачі є: 

 1) нерухоме майно (будівлі, споруди, машини та обладнання, багаторічні 

насадження); 

 2) інше, окремо визначене індивідуальне майно (малоцінні необоротні 

матеріальні активи, білизна, постільні речі, інструменти, прилади та інвентар, 



продукти харчування, господарчі матеріали і канцелярські приладдя, паливо, 

тара); 

 3) грошові кошти, отримані, як плата за послуги (батьківська плата). 

2. Рекомендувати Пирятинській районній раді в 10-денний термін з дня 

прийняття рішення визначитись з суб’єктами балансоутримувачів майна 

комунальної власності м.Пирятин. 

3. Передачу майна з балансу Пирятинської міської ради на баланси 

визначених районною радою балансоутримувачів здійснити комісіями, 

створеними сторонами, які прийматимуть на баланс майно комунальної 

власності за актами приймання-передачі відповідно до чинного законодавства.  

4.  До комісій делегувати представників Пирятинської міської ради: 

 Шикеринець Ігор Станіславович – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчого комітету; 

 Цюра Ірина Олексіївна – начальник відділу фінансів та обліку 

виконавчого комітету міської ради-головний бухгалтер міської ради; 

 Кеда Світлана Юріївна – провідний спеціаліст з питань фінансів та 

обліку відділу фінансів та обліку виконавчого комітету; 

 Шевченко Олена Володимирівна – спеціаліст І категорії відділу 

фінансів та обліку виконавчого комітету; 

 Продан Олена Юріївна – бухгалтер відділу фінансів та обліку 

виконавчого комітету; 

 Гоголь Тетяна Вікторівна – бухгалтер відділу фінансів та обліку 

виконавчого комітету. 

5. Доручити виконавчому комітету міської ради, в особі міського голови         

Рябоконя О.П., укласти угоди про цільове використання комунального майна 

м.Пирятин з його балансоутримавачами. 

6. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


