
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок шостої сесії сьомого скликання 

 

 

21 грудня 2018 року № 407 

 

 

Про передачу основних засобів  

3 Державному пожежно-рятувальному  

загону Державної служби України  

з надзвичайних ситуацій у Полтавській області 

 

 Відповідно до статей 26, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

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

власності“, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні“, з метою збереження та подальшого використання за призначенням 

основних засобів, які знаходяться у власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі виконавчого комітету Пирятинської міської ради, 

врахувавши висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс 3 Державного пожежно-рятувального загону Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (Різник П.М.) 

обладнання: реєстратор ARA-USB-A4, адаптер для підключення лінії сигналів, 

комплект комп’ютерної техніки (системний блок Asus H110M/Pentium G4400/ 

DDR4 4gb/ HDD1TbWD, монітор LG22, клавіатура Geniuse КВ110, мишка Geniuse, 

колонки Geniuse, пристрій безперебійного живлення Pawercom BNT 600, 

мережевий фільтр). 

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

додається. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) оформити акти приймання-передачі відповідно до чинного 

законодавства. 

 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 1 

до рішення сорок шостої сесії 

Пирятинської  міської  

ради сьомого скликання  

21 грудня 2018 року № 407 

 

Склад комісії 

з приймання-передачі безоплатно обладнання з балансу виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради на баланс 3 Державного пожежно-рятувального 

загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській 

області 

 

Варава 

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова комісії 

   

Шевченко 

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності  

виконкому міської ради, секретар 

комісії 

   

Вєтров 

Максим Володимирович 

- заступник начальника загону – 

начальник 19 ДПРЧ З ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області 

   

Дубовицька 

Інна Анатоліївна 

- бухгалтер ФЕВ 3ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області 

   

Нестерко 

Андрій Миколайович 

- старший майстер ГДЗС 19 ДПРЧ 3 

ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області 

   

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу 

виконкому міської ради 

   

Сенчило 

Наталія Сергіївна 

 провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

   

Хоменко 

Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


