
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
                                             

01.08.2016                       № 84 

 
 

Про створення комісії по передачі з балансу Пирятинської міської ради на 

баланс  комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“  

водопроводу села Олександрівка Пирятинського району 

 
 

Відповідно до статей 29, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

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

комунальної власності“, з метою виконання рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання №156 від 30 червня 2016 року 

„Про передачу водопроводу с. Олександрівка комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“ та надання якісних послуг по забезпеченню 

водопостачання в селі Олександрівка:     

                      

1. Утворити комісію по передачі з балансу Пирятинської міської ради на 

баланс  комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ 

водопроводу села Олександрівка Пирятинського району (далі – Комісія) у 

складі, що додається. 

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

законодавства України до 05.08.2016. 

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                                                

 

 



                                                                                               Додаток     

                                                                                               до  розпорядження 

                                                                                               міського голови  

                                                                                               від 01.08.2016  № 84 

 

Склад комісії 

по передачі з балансу Пирятинської міської ради на баланс  комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ водопроводу села 

Олександрівка Пирятинського району 

 

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: 
 

Габрієлян 

С.Ю. 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“  
 

Гнатюк                                           

Є.П. 

- виконуючий обов’язки начальника відділу 

управління комунальною власністю 

виконкому міської ради 

 

Дубров 

М.Я. 

- директор комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“  
 

Продан                                            

О.Ю. 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому  міської ради 
 

Соловйов                              

Р. Ю.        

- головний спеціаліст юридичного відділу 

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         


