
 

 

                                                                                   

   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок першої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

24 липня 2018 року № 243 

 

 

Про передачу Опорному закладу  

Пирятинській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області теплогенераторної 

 

 

Відповідно до статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статей 43,44 Закону України „Про загальну середню освіту“, з метою 

якісного та ефективного обслуговування теплогенераторної міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

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

теплогенераторну, розташовану за адресою: вул.Центральна, 5, с.Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області. 

2. Утворити комісію з приймання – передачі  теплогенераторної 

Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 

(додаток № 1). 

3. 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 освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) та 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 першої 

 позачергової сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 24 липня 2018 року № 243 

 

Склад комісії 

по передачі на баланс Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області теплогенераторної 

 

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 

   

Бачурін  

Ігор Юрійович 

 завідувач господарством 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 

   

Горбачов  

Олександр Васильович  

 голова постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту  

   

Кулик  

Ольга Петрівна 

 директор ДНЗ „Ромашка“ 

   

Тисленко  

Надія Іванівна 

 економіст Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

   

Харсіка  

Ніна Іванівна                            

 головний бухгалтер Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

   

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 Чайка Т.Г. 


