
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят другої сесії сьомого скликання 

 

28 листопада 2019 року № 452 

 

Про передачу майна  

військовій частині А 1499 

 

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

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

комунальної власност“, Закону України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні“, з метою збереження та подальшого 

використання за призначенням майна, яке знаходиться у власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс військової частини А1499: 

1.1. Вогнегасник ВП-9(3) в кількості 8 шт.; 

1.2. Led вуличний світильник на сонячних батареях 90W 6500К               

VS-701337 в кількості 16 шт.; 

1.3. Гусак для консольного світильника зі шпилькою 40D в кількості      

16 шт. 

2. Утворити комісію з передачі вогнегасників ВП-9(3), Led вуличних 

світильників на сонячних батареях 90W 6500К VS-701337, гусаків для 

консольних світильників зі шпилькою 40D. (Додаток № 1). 

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 Шикеринця І.С. 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 шістдесят другої сесії  

Пирятинської  міської ради  

сьомого скликання  від 

28 листопада 2019 року № 452 

 

Склад комісії: 

з приймання – передачі майна 

 

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,  

голова комісії 
 

Шевченко 

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому Пирятинської міської ради, 

секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

Войпанюк 

Василь Кирилович 

- заступник начальника штабу військової 

частини А1499 (за згодою) 

   

Дубров  

Микола Якович 

- заступник голови постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

   

Кошова  

Євгенія Олегівна 

- начальник відділу житлово  - комунального 

господарства виконкому Пирятинської 

міської ради 

   

Миленко 

Олег Вікторович 

- ТВП помічника командира дивізіону з ФЕС 

– начальник служби військової частини 

А1499 (за згодою) 

   

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу  виконкому 

Пирятинської міської ради 

   

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г.Чайка  


