
 

  

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

                                          

РІШЕННЯ 

двадцять восьмої позачергової сесії сьомого скликання 

 

07 вересня 2017 року № 236 

 

Про надання згоди на прийняття  

спеціалізованої комунальної техніки  

 

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

в Україні“, рішення тринадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого 

скликання від 31 січня 2017 року №355 „Про фінансування закупівлі 

спецтехніки за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області у 2017 році“, технічних завдань, затверджених 

рекомендаціями постійної комісії з питань екології та раціонального 

природокористування Полтавської обласної ради від 27 січня 2017 року „Про 

прискорення виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного 

середовища області на придбання спецавтотранспорту та контейнерів для 

твердих побутових відходів в 2017 році“, рішення двадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року    № 64 „Про внесення 

змін до бюджету  міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік“, 

враховуючи лист управління житлово-комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації від 01.08.2017 № 03-34/1633, міська рада   

  

ВИРІШИЛА:  

                       

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади спеціалізованої комунальної техніки 

для Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, а саме: автомобіля 

мулососного об’ємом 6м
3
 з додатковим обладнанням – відвалом. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майна у складі, що додається. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., постійні 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, звязку та сфери послуг (Хоменко 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 № 236 

 

КОМІСІЯ 

з приймання-передачі спеціалізованої комунальної техніки 

 

Варава  

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова комісії 

 

Члени комісії 

 

Васіна 

Анна Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу енергозбереження, 

систем життєзабезпечення та житлової 

політики Полтавської обласної державної 

адміністрації 

   

Кривець 

Валерій Васильович 

- начальник комунального підприємства 

„Пирятинські госпрозрахункові очисні 

споруди “ 

   

Мороховець 

Ігор Анатолійович 

- заступник начальника управління майном 

Полтавської обласної ради 

   

Нестеренко  

Катерина Миколаївна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства „Пирятинські госпрозрахункові 

очисні споруди “ 

   

Рева 

Едуард Васильович 

- голова комісії з припинення діяльності 

управління житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної державної 

адміністрації 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   

Шевченко 

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


