
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

25 січня 2016 року                                                                                         № 5   

 

 

Про передачу міжбюджетних трансфертів на утримання Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району на період з січня по березень 2016 року 
 

 Відповідно до пункту 39 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України Пирятинська районна рада повинна здійснити 

передачу із спільної власності територіальних громад району у власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, бюджетні установи, які розташовані на території Пирятинської 

міської ради. Тому і Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району також повинен бути 

переданий у власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 Враховуючи, що Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району надає послуги жителям 

міської об’єднаної територіальної громади та жителям інших сільських громад 

району в пропорціях відповідно 42,2% (Пирятинська міська об’єднана 

територіальна громада) і 57,8% (інші сільські громади Пирятинського району), 

а також неможливість швидкого і якісного поділу матеріально-технічної бази 

цієї установи, з метою забезпечення безперервного функціонування 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району, керуючись Бюджетним кодексом України, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Передати міжбюджетний трансферт Пирятинській районній раді на 

період з січня по березень 2016 року на загальну суму 450 тис.грн на утримання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району, при умові передачі цього закладу із спільної 

власності територіальних громад району у власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади до 25 березня 2016 року.  



2.  Міському голові Рябоконю О.П. укласти договір з Пирятинською 

районною радою про передачу міжбюджетних трансфертів на утримання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району, передбачивши в ньому кінцевий термін 

передачі матеріально-технічної бази Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району у власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 25 березня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та голову 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва Гудзь В.І. 

 

 

Міський голова                                   О.РЯБОКОНЬ 


