
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
шостої позачергової сесії сьомого скликання 

                                                         

 

29 січня 2016 року                  № 12 

  

Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району бюджетних установ (закладів культури) 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, на виконання пункту 39 розділу VI „Прикінцеві та перехідні 

положення“ Бюджетного кодексу України, на підставі рішення п’ятої 

 позачергової сесії Пирятинської районної ради сьомого скликання (друге 

засідання)  від 26 січня 2016 року „Про передачу бюджетних установ зі спільної 

власності територіальних громад району у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади “  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

        

  1. Прийняти із спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, в особі Пирятинської міської ради, бюджетні установи (заклади 

культури): 

   комунальний заклад „Пирятинський районний краєзнавчий музей“ 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 38276221); 

   комунальний заклад „Пирятинська школа естетичного виховання“ 

(ідентифікаційний код 36814410). Увійти до складу засновників зазначених 

бюджетних установ. 

    2. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, 

будівель та майна: 

     комунального закладу „Пирятинський районний краєзнавчий музей“, 

розташованих за адресою: м. Пирятин, вул. Пушкіна, 47; 

     комунального закладу „Пирятинська школа естетичного виховання“, 

розташованих за адресою: м. Пирятин, вул. Леніна, 59 . 

      3. Перейменувати: 

комунальний заклад „Пирятинський районний краєзнавчий музей“  в 

Пирятинський краєзнавчий музей. 



      4. Внести зміни до установчих документів вищевказаних закладів, 

затвердивши їх статути у новій редакції: 

       Пирятинського краєзнавчого музею (додаток 1); 

       Пирятинської школи естетичного виховання (додаток  2). 

       Доручити керівникам зазначених комунальних закладів здійснити 

державну реєстрацію змін до установчих документів. 

      5. Зазначені в пункті 2 цього рішення об’єкти вважати прийнятими у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

після підписання уповноваженими особами сторін акта приймання-передачі. 

      6. Доручити виконкому Пирятинської міської ради утворити комісію з 

приймання-передачі зазначеного майна та оформити всі належні документи про 

прийняття вищевказаних закладів в комунальну власність  Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, 

та здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого 

майна. 

      7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

Пирятинської міської ради. 

 

 

 
 

Міський голова            О.РЯБОКОНЬ                                                       


