
 

 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

                                             

29.03.2016                       №  28 

 

Про створення комісії з прийняття у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади із спільної власності територіальних 

громад Пирятинського району бюджетних установ (територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського 

району) 

 

 

 

            Відповідно до статей 25, 26, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, на виконання пункту 39 розділу VІ „Прикінцеві та 

перехідні  положення“ Бюджетного кодексу України, на підставі рішення 

восьмої позачергової сесії сьомого скликання Пирятинської  міської об’єднаної 

територіальної  громади  від 29 березня 2016 року  № 50 „Про Територіальній 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського 

району“: 

1.  Утворити комісію з прийняття у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади із спільної власності територіальних 

громад Пирятинського району бюджетних установ  (територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського 

району), що додається. 

            2. Зобов’язати комісію передачу - приймання майна здійснювати 

відповідно до чинного законодавства України. 

            3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. 

                        

                   

 

   Міський голова                                            О.РЯБОКОНЬ   

 

 

                                                                                                                                      

                         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               Додаток                

                                                                                                  

                                                                                               до розпорядження 

 міського голови  

                                                                                               від 29.03.2016 № 28 

 

 

Склад комісії 

з прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району бюджетних установ (Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського 

району) 

 

Шикеринець 

І.С. 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому,  голова комісії 

 

Шевченко 

О.В. 

- спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради, 

секретар  комісії 

 

Члени комісії: 

Бабак  

В.А. 

- голова постійної комісії Пирятинської 

районної ради з   питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку та 

управління майном (за згодою) 

Гоголь 

Т.В. 

 

 

Головченко 

 бухгалтер відділу   бухгалтерського обліку  та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради  

 

головний бухгалтер Територіального центру 

Н.В. 

 

 соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського району 

Киричевський  

Є.М. 

- голова постійної комісії Пирятинської 

районної ради з питань освіти,  культури, 

молодіжної політики, спорту та туризму (за 

згодою) 

 

Клепач 

В.М. 

 

 

- 

 

депутат Пирятинської міської ради 

Продан  

В.Ф.         

- начальник відділу управління комунальним 

майном Пирятинської районної ради  (за 

згодою)  



 

 

Продан  

О.Ю.        

- бухгалтер відділу   бухгалтерського обліку  та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради 

 

Сальницька 

А.А. 

 

- 

 

директор Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району 

 

Цюра  

І.О.              

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради                                             

 

 

                   

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                               Л.В.Кочур 

 

 

 


