
 
                                 

 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                             
02.12.2019                      № 236 
 
Про створення комісії по передачі  
майна закладам загальної середньої  
освіти 
 
 
           Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, з метою  передачі майна  на баланс  Пирятинської загальноосвітньої 
школи І-Ш ступенів № 4 Пирятинської міської ради та  Опорному закладу 
Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 
ради: 

1. Утворити комісію по передачі майна (меморіальні дошки) 
Пирятинській загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 4 Пирятинської міської 
ради та Опорному закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ cтупенів 
№ 6 (далі - Комісія) та затвердити її склад, що додається. 

2. Комісії провести обстеження майна та оформити акти приймання - 
передачі згідно з чинним законодавством до 05.12.2019. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  Шикеринця І.С. 

 
 
    

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 
                                                                         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО  
          
        Розпорядження 
                                                                                               міського голови  
                                                                                               02.12.2019 № 236 

 
Склад комісії 

по  передачі майна (меморіальні дошки) Пирятинській загальноосвітній школі 
І-Ш ступенів № 4 Пирятинської міської ради та Опорному закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ cтупенів № 6 
 
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: 

 
Василенко  
Микола Васильович 

- директор Опорного закладу  Пирятинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Пирятинської міської ради 
 

Горбачов  
Олександр Васильович 

- депутат Пирятинської міської ради, голова 
постійної комісії міської ради з питань 
освіти, культури, молоді, фізичної 
культури, охорони здоров’я та соціального 
захисту 
 

Зуєв 
Сергій Вікторович 
 

- начальник відділу освіти молоді та спорту 
Пирятинської міської ради 
 

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 - головний бухгалтер 
виконкому   міської ради 
 
 



Шевченко  
Марина Володимирівна 

- заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
 

Шкурупій  
Лариса Григорівна 

- директор Пирятинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської 
міської ради 

 
                                                        
 
Керуючий справами                                                                    
виконкому міської ради                                                            Л.В.Кочур                                       


