
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

двадцять восьмої позачергової сесії сьомого скликання 

 

07 вересня 2017 року № 234 

 

Про передачу Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 6 Пирятинської міської ради Полтавської області майнових комплексів та майна 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, на виконання рішень дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 340 „Про створення освітнього округу 

в межах Пирятинської об’єднаної територіальної громади з визначенням опорного 

закладу – Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6” та двадцять 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 30 червня  2017 року 

№ 166 „Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 340 „Про створення освітнього округу 

в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади з визначенням 

опорного закладу – Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6“, з метою 

забезпечення повноцінного функціонування Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської 

області, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу Пирятинської міської ради на баланс  

Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області: 

1) майновий комплекс та майно Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 (код ЄДРПОУ 23543944), розташований за адресою: вул. Гагаріна, 84, 

м.Пирятин Полтавської області. 

2) майновий комплекс та майно Олександрівської загальноосвітньої школи        

І ступеня (код 23544168),  розташований за адресою: вул.Центральна,1, 

с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області. 

2. Утворити комісію з приймання - передачі зазначених майнових комплексів 

та майна  у складі, що додається. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійні комісії міської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.)  та з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення двадцять восьмої 

 позачергової сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 07 вересня 2017 року № 234 

 

Склад 

комісії приймання-передачі майнових комплексів та майна Опорному закладу  

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6  

Пирятинської міської ради Полтавської області 

 

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови  

з питань діяльності виконкому міської 

ради, голова комісії   

   

Члени комісії: 

 

Бачурін 

Ігор Юрійович 

- завгосп Опорного закладу  Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

   

Василенко 

Микола Васильович 

- директор Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

   

Волик 

Лариса Петрівна 

- завідувач Олександрівської  філії 

Опорного закладу  Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

   

Горбачов  

Олександр Васильович 

- депутат Пирятинської міської ради, 

голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту 

   

Дуброва  

Тетяна Василівна 

- заступник директора з виховної роботи 

Опорного закладу  Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

   



Йощенко 

Владислав Миколайович 

- депутат Пирятинської міської ради, 

голова постійної комісії міської ради  з 

питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

підприємництва 

   

Продан  

Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому 

Пирятинської міської ради 

   

Середа  

Наталія Олексіївна 

- комірник Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

   

Тесленко 

Надія Іванівна 

- бухгалтер Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

   

Тристан 

Анна Олександрівна 

 виконуюча обов’язки начальника відділу 

освіти Пирятинської міської ради 

   

Харкіса 

Ніна Іванівна 

 головний бухгалтер Опорного 

закладуПирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому 

Пирятинської міської ради 

   

Шевченко 

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1-ї категорії виконкому 

Пирятинської міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


