
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
 сорок сьомої позачергової сесії шостого скликання 

 

 

29 травня 2015 року                                                                                                 № 91          

 

 

Про надання дозволу комунальному підприємству  

„Пирятинський міський водоканал“ на створення  

виробничого підрозділу в с.Прихідьки  

Пирятинського району 

 

 

Відповідно до пункту 30 статті 26 законів України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, рішення сорок першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 17 грудня 2015 року № 259, 

клопотання Дейманівської сільської ради від 31.03.2015 № 02-27/32, листів 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ від 12.05.2015 

№ 52 від 26.05.2015 № 55, з метою впорядкування відносин між надавачем і 

споживачами послуг з водопостачання міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству „Пирятинський міський 

водоканал“ (Дубров М.Я.) на створення виробничого підрозділу в с.Прихідьки 

Пирятинського району. 

2. Створити комісію для проведення оцінки основних засобів 

водопровідної мережі с.Прихідьки Пирятинського району та передачі її в 

технічну експлуатацію та обслуговування комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“ у складі згідно з додатком (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В. та на заступника голови 

постійної комісії з питань розвитку будівництва, архітектури, благоустрою 

територій, житлово-комунального господарства, комунальної власності та 

приватизації  Шульгу А.Г. 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
 

http://www.docufreezer.com/order


Додаток 

до рішення сорок сьомої 

позачергової сесії 

Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 29 травня 2015 року № 91 

 

 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

для проведення оцінки основних засобів водопровідної мережі с.Прихідьки 

Пирятинського району та передачі її в технічну експлуатацію та 

обслуговування комунальному підприємству  

„Пирятинський міський водоканал“ 

 

1. Варава 

Максим Володимирович 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому 

2. Цюра 

Ірина Олексіївна 

Начальник відділу фінансів та обліку-

головний бухгалтер міської ради 

3. Шульга 

Анатолій Григорович 

Депутат Пирятинської міської ради, 

заступник голови постійної 

депутатської комісії з питань розвитку 

будівництва, архітектури, благоустрою 

територій, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та 

приватизації   

4. Брюховецький  

Василь Йосипович 

Дейманівський сільський голова 

Пирятинського району 

5. Бойко 

Наталія Миколаївна 

Головний бухгалтер 

Дейманівської сільської ради 

Пирятинського району 

6. Буряк 

Любов Михайлівна 

Депутат  

Дейманівської сільської ради 

7. Дубров 

Микола Якович 

Директор 

комунального підприємства  

„Пирятинський міський водоканал“ 

8. Габрієлян 

Світлана Юріївна 

Головний бухгалтер  

комунального підприємства  

„Пирятинський міський водоканал“ 

 
 

 

 

Секретар міської ради        О.О. Новіков 


