
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                               РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                             

                                             

27.07.2018            № 110 

 

Про комісію по  передачі  в безоплатне користування  комп’ютерної техніки 

та багатофункціональних пристроїв    комунальному  закладу „Пирятинський 

центр первинної медичної допомоги Пирятинської районної ради“ 

 

         Відповідно до статей 42, 60  Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, рішення сорокової сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 26 червня 2018 року № 221  ,,Про  передачу в 

користування комунальному закладу ,,Пирятинський центр первинної 

медичної допомоги Пирятинської районної ради“ комп’ютерної техніки та 

багатофункціональних пристроїв“: 

          1. Утворити комісію по  передачі  в безоплатне користування  

комп’ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв  комунальному  

закладу „Пирятинський центр первинної медичної допомоги Пирятинської 

районної ради“ (далі - Комісія) та затвердити її склад (додається). 

         2. Комісії: 

         2.1. Провести обстеження  комп’ютерної техніки та 

багатофункціональних пристроїв (комплекти комп’ютерної  техніки: 

системний блок (Pentium G4400|MSI H110M PRO-VD|DDR4 4Gb 2133MHz 

Hynix|3.5“ I Tb Seagate (ST1000DM010) Vingo 400W| Клавіатура/ 

Маніпулятор типу „миша“ |Mouse Pad A4-Tech| Мережевий фільтр  Patron 

1.8м. 6 розеток), монітор  PHILIPS 193V5LSB2|62, веб-камера  Sven IC-525 в 

кількості 10 штук; ноутбук в кількості 2 штук; багатофункціональний 

пристрій в  кількості 12 штук). 

          2.2. Передати вищезазначену комп’ютерну техніку та 

багатофункціональні пристрої в безоплатне    користування  згідно з актами 

приймання - передачі  до 31 липня 2018 року. 

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого комітету  міської ради  

Андрейщук Р.А. 

 

 

Міський голова                                                                    О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 



 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                      Розпорядження  

                                                                                       міського голови                                                                

                                                                                        27.07.2018 №110                                                                                                                                                                                                       

   

Склад комісії 

по  передачі  в безоплатне користування  комп’ютерної техніки та 

багатофункціональних пристроїв  комунальному  закладу „Пирятинський 

центр первинної медичної допомоги Пирятинської районної ради“ 

 

Андрейщук 

Раіса Анатоліївна 

- 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 

Члени комісії: 

Божко 

Лідія Олексіївна 

 

 

Горбачов 

Олександр Васильович 

- 

 

 

 

- 

юрисконсульт Пирятинського центру 

первинної          медичної        допомоги 

(за згодою) 

 

голова  постійної  комісії міської ради з 

питань    освіти,      культури,    молоді, 

фізичної   культури,  охорони  здоров’я 

та соціального захисту 

 

Гудзь 

Віталіна Іванівна 

- головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

 

Дядькова 

Ірина Миколаївна 

- головний лікар Пирятинського центру 

первинної       медичної          допомоги  

(за згодою) 

 

Задорожня 

Тетяна Миколаївна 

- бухгалтер Пирятинського центру 

первинної         медичної        допомоги 

(за згодою) 

Никоненко 

Лариса Іванівна 

- головний  бухгалтер Пирятинського 

центру первинної медичної допомоги 

(за згодою) 

 



Охріменко 

Євгеній Васильович 

- адміністратор системи відділу 

інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради 

Шевченко 

Марина Володимирівна 

- заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 
 


