
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять четвертої сесії сьомого скликання 

 

 

24 січня 2018 року № 52 

 

 

Про передачу Пирятинському ліцею Пирятинської міської ради Полтавської 

області та Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської 

міської ради Полтавської області майнових комплексів та майна 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 43, 44 Закону України „Про загальну середню освіту”, на 

виконання рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 22 грудня 2017 року № 356 „Про внесення змін до складу 

освітнього округу та реорганізацію закладів освіти в межах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади” з метою забезпечення самостійної 

фінансово-господарської діяльності Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області та Пирятинської загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати безоплатно з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області: 

1) майновий комплекс та майно Пирятинського ліцею (код ЄДРПОУ 

21065765), розташовані за адресою: вул. Визволення, 2А, м.Пирятин 

Полтавської області; 

2) майновий комплекс та майно Пирятинської загальноосвітньої школи           

І-ІІ ступенів № 1 (код ЄДРПОУ 23543909), розташовані за адресою: вул.Зоряна, 

116, м.Пирятин Полтавської області. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майнових комплексів та майна 

Пирятинському ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області (додаток 

№ 1). 

3. Передати безоплатно з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області: 



майновий комплекс та майно Пирятинської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів № 4, розташовані за адресою: вул.Європейська, 2, м. Пирятин 

Полтавської області, вул.Соборна, 38, м. Пирятин Полтавської області. 

4. Утворити комісію з приймання-передачі майнових комплексів та майна 

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області (додаток № 2). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та постійні 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) та з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови з питань 

діяльності ради Т.ЧАЙКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток №1 

 до рішення тридцять четвертої сесії 

 Пирятинської міської ради  

 сьомого скликання 

 24 січня 2018 року № 52 

 

Склад комісії 

з приймання – передачі майнових комплексів та майна на баланс 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області  

 

Андрейщук  

Раїса Анатоліївна 

- 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 

   

Григор’єв 

Сергій Юрійович 

- заступник директора з господарської роботи 

Пирятинського ліцею   

   

Захарченко  

Алла Миколаївна 

- комірник Філії Пирятинського ліцею 

   

Максютенко  

Людмила Іванівна 

- комірник Пирятинського ліцею 

   

Печеришна 

Алла Дмитрівна 

- головний бухгалтер Пирятинського ліцею 

   

Пономаренко 

Лариса Вікторівна 

- директор Пирятинського ліцею 

   

Пороло  

Ольга Яківна 

- завідувач господарства Філії Пирятинського 

ліцею 

   

Продан 

Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   

Стефанова 

Лідія Василівна 

- завідувач Філії Пирятинського ліцею 

   



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток № 2 

 до рішення тридцять четвертої сесії 

 Пирятинської міської ради  

 сьомого скликання 

 24 січня 2018 року № 52  

 

Склад комісії 

з приймання – передачі майнових комплексів та майна на баланс  

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

 Пирятинської міської ради Полтавської області  

 

Андрейщук  

Раїса Анатоліївна 

- 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 

 

Матат 

Наталія Володимирівна 

 

- 

 

головний бухгалтер Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

   

Налчаджі 

Олександр Савелійович 

-  директор Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 

   

Продан 

Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   

Роздабара  

Сергій Григорович 

- завідувач господарства Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

   

Стрельцова 

Ніна Михайлівна 

-  комірник  Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 

   

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  


