
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

   РІШЕННЯ 
                      сімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання  

  

 

23 листопада 2016 року                                                                                      № 301                 

     
 

Про надання дозволу комунальному підприємству „Пирятинський міський 

водоканал“ на створення виробничого підрозділу в с.Тарасівка Гребінківського 

району 

 

Відповідно до пункту 30 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, розглянувши клопотання Тарасівської сільської 

ради від 22.11.2016 № 121, рішення сесії Тарасівської сільської ради (друге 

засідання) від 21 листопада 2016 року „Про уповноваження та передачу на 

баланс КП „Пирятинський міський водоканал“ водогону та свердловин в 

с.Тарасівка“, протокол громадських слухань громади с.Тарасівка від 20.11.2016, 

лист директора КП „Пирятинський міський водоканал“ від 22.11.2016 № 166, з 

метою упорядкування відносин між надавачем і споживачами послуг із 

водопостачання, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству „Пирятинський міський 

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

Гребінківського району. 

2. Створити комісію для проведення оцінки основних засобів 

водопровідної мережі с.Тарасівка Гребінківського району і передачі її в 

технічну експлуатацію та обслуговування комунальному підприємству  

„Пирятинський міський водоканал“  та затвердити її склад, що додається. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну 

комісію Пирятинської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Хоменко О.В.). 

           

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  



 Додаток 

до рішення сімнадцятої  

позачергової сесії  

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 23 листопада 2016 року № 301 

 

 

  КОМІСІЯ 

для проведення оцінки основних засобів водопровідної мережі  

с.ТарасівкаГребінківського району і передачі її в технічну експлуатацію  

та обслуговування комунальному підприємству  

„Пирятинський міський водоканал“ 

 

1. Варава  

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова комісії 

 

Члени комісії: 

 

2. Габрієлян  

Світлана Юріївна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ 

    

3. Дубров  

Микола Якович 

- директор комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ 

    

4. Іщенко  

Людмила Олексіївна 

- головний бухгалтер Тарасівської сільської 

ради Гребінківського району (за згодою) 

    

5. Козін  

Микола Васильович 

- депутат Тарасівської сільської ради (за 

згодою) 

    

6. Савченко  

Сергій Миколайович 

- Тарасівський сільський голова 

Гребінківського району (за згодою) 

    

7. Хоменко  

Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії Пирятинської 

міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (за згодою) 

    

8. Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

 

Секретар міської ради                                                               Т.Г.Чайка 


