
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   
тридцять другої сесії сьомого скликання 

 

 

22 грудня 2017 року № 350 

 

 

Про прийняття на баланс 

Пирятинської міської ради  

приміщення гуртожитку,  

розташованого за адресою: 

площа Героїв Майдану, 2, м.Пирятин 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

комунальної власності“, з метою раціонального утримання будівлі, 

розташованої за адресою: площа Героїв Майдану, 2, м.Пирятин, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти на баланс Пирятинської міської ради приміщення 

гуртожитку, що знаходиться за адресою: площа Героїв Майдану, 2, м.Пирятин, 

та перебуває на балансі комунального підприємства „Каштан“. 

2. Утворити комісію з приймання – передачі приміщення гуртожитку та 

оформити акти приймання-передачі до 29 грудня 2017 року (склад комісії 

додається). 

3. Комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) зняти з обліку 

приміщення гуртожитку, а відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради (Цюра І.О.) взяти на облік та 

забезпечити утримання приміщення гуртожитку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

комісію 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 тридцять другої сесії 

 Пирятинської міської ради  

 сьомого скликання 

 22 грудня 2017 року № 350 

 

 

 

Склад комісії 

з приймання – передачі на баланс Пирятинської міської ради приміщення 

гуртожитку 

 

Варава  

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова комісії 

   

Шевченко  

Олена Володимирівна 

- спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку і звітності 

виконкому міської ради, секретар комісії 

   

Члени комісії 

   

Бих  

Валентина Іванівна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства „Каштан“ 

   

Йощенко  

Владислав Миколайович 

- голова постійної комісії міської ради 

з питань планування, фінансів бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

підприємництва 

   

Скочко  

Віталій Іванович 

- директор комунального підприємства 

„Каштан“ 

   

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 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  


