
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                             

13.05.2016                       №  43 
 

Про створення комісій по передачі з балансу Пирятинської міської ради на 

баланс Державній пожежно-рятувальній частині № 19  Державного пожежно-

рятувального загону № 3 Головного управління ДСНС України в Полтавській 

області, Управлінню державної казначейської служби України Пирятинського 

району  у Полтавській області  та Головного управління Національної поліції у 

Полтавській області майна 
 

Відповідно до статей  25,  26, 29, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Закону України „Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності“,  Типової інструкції про порядок списання 

матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, на підставі рішення 

восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання  (перше засідання) 

від 29 березня 2016 року „Про передачу в безоплатне користування Державній 

пожежно - рятувальній частині № 19 Державного пожежно  -  рятувального 

загону № 3 Головного управління ДСНС України в Полтавській області  

твердопаливного котла „Ретра-150-ЗМ“, рішення дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від  13 травня 2016 року „Про передачу з 

балансу Пирятинської міської ради на баланс Управління державної 

казначейської служби України  Пирятинського району у Полтавській області та 

Головного управління Національної поліції у Полтавській області основних 

засобів“:                          

1. Утворити комісії по  передачі майна, що знаходиться на балансі 

Пирятинської міської ради,  на баланс (далі Комісії): 

2.1.  Державної пожежно-рятувальної  частини № 19 Державного 

пожежно-рятувального загону № 3 Головного управління ДСНС України в 

Полтавській області (додаток  1); 

2.2.  Управління державної казначейської служби України у 

Пирятинському районі  Полтавської  області  (додаток  2); 

2.3.  Головного управління Національної поліції у Полтавській області  

(додаток  3). 

2. Зобов’язати Комісії передати майно відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В. 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови                                                                        І.ШИКЕРИНЕЦЬ 



 

                                                                                                

                                                                                               Додаток    1 

                                                                                               до  розпорядження 

                                                                                               міського голови  

                                                                                               від 13.05. 2016  № 43 

 

 

Склад комісії 

з передачі майна (твердопаливний котел „Ретра-150-ЗМ“), що знаходиться на 

балансі Пирятинської міської ради, на баланс Державної пожежно-рятувальній 

частини № 19 Державного пожежно-рятувального загону № 3 Головного 

управління ДСНС України в Полтавській області 

 

Варава                                                    

М.В.  

- 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: 

 

Вєтров  

М.В. 

- заступник начальника загону – начальник 

ДПРЧ-19 (м. Пирятин) ДПРЗ -3 (м. Лубни) 

ГУ ДСНС України в Полтавській області 

капітан служби цивільного захисту (за 

згодою) 

 

Гоголь                                           

Т.В. 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради 

 

Добовецька                                         

І.А. 

- бухгалтер ДПРЗ – 3 (м.Лубни) ГУ ДСНС 

України в Полтавській області (за згодою) 

 

Кудрявцев                               

О.О.      

- провідний спеціаліст  з правових та 

гуманітарних питань відділу муніципальних 

послуг та правових питань виконкому 

міської ради 

 

Нестерко                                        

А.М. 

- майстер бази ГДЗС ДПРЧ-19 (м. Пирятин) 

ДПРЗ-3 (м. Лубни)  ГУ ДСНС України в 

Полтавській області прапорщик служби 

цивільного захисту (за згодою) 

 



Продан                                            

О.Ю. 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому  міської ради 

 

Хоменко                                      

О.В. 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг 

 

Цюра                                                   

І.О. 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому  міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                

 

 

 



 

                                                                                               Додаток   2                                                                                                       

                                                                                               до розпорядження 

                                                                                               міського голови  

                                                                                               від 13.05.2016 № 43  

 

 

Склад комісії 

з передачі майна (принтер лазерний кольоровий HP Color LaserJet, 

багатофункціональний пристрій   HP  LaserJet, системні блоки (2,8 Ghz\4Gb\ 

500Gb\Video\Kb\Mouse\Win7), що знаходиться на балансі Пирятинської міської 

ради, на баланс Управління державної казначейської служби України у 

Пирятинському районі  Полтавської  області 

 

Варава                                               

Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова комісії 

 

Шевченко                                      

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради,секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Гоголь                                            

Тетяна Вікторівна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради 

 

Добовецька                                         

Інна Анатоліївна 

- бухгалтер ДПРЗ – 3 (м.Лубни) ГУ ДСНС 

України в Полтавській області (за згодою) 

 

Кудрявцев                              

Олександр Олександрович       

- провідний спеціаліст  з правових та 

гуманітарних питань відділу муніципальних 

послуг та правових питань виконкому 

міської ради 

 

Макаров                                    

Роман Анатолійович 

- головний спеціаліст з інформаційних 

технологій та захисту інформації  (за згодою) 

 

Мовчан                                      

Людмила Вікторівна 

- виконуюча обов’язки  начальника відділу 

звітності та бухгалтерського обліку (за 

згодою) 

 

Продан                                            

Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому  міської ради 

 

 



 

Хоменко                                    

Олексій Віталійович 

 

- 

 

голова постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства,комунальної 

власності,транспорту, зв’язку та сфери 

послуг 

 

Цюра                                                

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   

                                                                                               Додаток   3                                                                                                      

                                                                                               до розпорядження 

                                                                                               міського голови  

                                                                                               від 13.05.2016 № 43 

 

 

Склад комісії 

з передачі майна  (комплект системи візуального моніторингу (камера           

відеоспостереження), що знаходиться на балансі Пирятинської міської ради, на 

баланс Головного управління Національної поліції У Полтавській області 

 

Варава                                               

Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова комісії 

 

Шевченко                                       

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

 

Гоголь                                    

Тетяна Вікторівна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому 

міської ради 

 

Кудрявцев                              

Олександр Олександрович       

- провідний спеціаліст  з правових та 

гуманітарних питань відділу 

муніципальних послуг та правових 

питань виконкому міської ради 

 

Захарченко                                

Денис Анатолійович 

- заступник начальника Головного 

управління Національної поліції у 

Полтавській області (за згодою) 

 

Продан                                       

Олександр Павлович 

- начальник чергової частини  

Пирятинського відділення 

головного управління Національної 

поліції у Полтавській області (за 

згодою) 

 

Продан                                          

Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому 

міської ради 

 



 

Хоменко                                     

Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії міської 

ради  з питань житлово-

комунального господарства, 

комунальної власності,транспорту, 

зв’язку та сфери послуг 

 

Цюра                                              

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому 

міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


