
 

  

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
  

РІШЕННЯ 
тридцять першої сесії сьомого скликання 

 

 

01 грудня 2017 року № 307 

 

 

Про надання дозволу на прийняття на баланс Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд каналізаційної насосної станції, що знаходиться на території 

Пирятинської центральної районної лікарні 

 

 

 Відповідно до статей 17, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, враховуючи лист Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

від 23.02.2017 року, акт роботи комісії по обстеженню каналізаційно-насосної 

станції, яка знаходиться на території Пирятинської центральної районної 

лікарні, рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської районної ради сьомого 

скликання від 21 листопада 2017 року „Про надання дозволу Пирятинській ЦРЛ 

на передачу КНС на баланс Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд“ 

та рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

 1. Надати дозвіл комунальному підприємству „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“ (Кривець В.В.) прийняти на баланс 

каналізаційну насосну станцію, розташовану за адресою: вул.Визволення, 54, 

м.Пирятин Полтавської області.  

 2. Утворити комісію з приймання-передачі майна (додаток 1).  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

комісіїю міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, звязку та сфери послуг (Хоменко О.В.).  

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 



  Додаток 1 

 до рішення тридцять першої сесії

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання  

 01 грудня 2017 року № 307 

 
 

КОМІСІЯ 

з приймання-передачі майна для комунального підприємства „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“ 

 

Варава  

Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, голова комісії 

 

Члени комісії: 

 

Ільченко 

Тарас Миколайович 

- начальник відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської ради 

   

Кривець 

Валерій Васильович 

- начальник комунального підприємства 

„Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“ 

   

Нестеренко 

Катерина Миколаївна 

- головний бухгалтер комунального підприємства 

„Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“ 

   

Пономаренко  

Лариса Анатоліївна 

- заступник головного лікаря з економічних 

питань Пиртинської центральної районної 

лікарні 

   

Продан 

Валентина Феофанівна 

- начальник відділу управління комунальним 

майном Пирятинської районної ради 

   

Соловйов 

Руслан Юрійович 

-

- 

начальник юридичного відділу виконкому 

Пирятинської міської ради 

   

Філь  

Галина Миколаївна  

- інженер з охорони праці та техніки безпеки 

Пирятинської центральної районної лікарні 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


