
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

16 травня 2019 року № 192 

 

 

Про передачу витрат з реконструкції та надання дозволу на передачу мережі 

водовідведення із влаштуванням каналізаційно-напірної станції в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: вул.Європейська, 2А в 

м.Пирятин Полтавської області 

 

 

Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України ,,Про місцеве 

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

комунальної власності“, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні“, статті 136 Господарського кодексу України, з метою збереження та 

подальшого використання за призначенням основних засобів, які знаходяться у 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

розпорядника бюджетних коштів 3 ступеня Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, якісного та належного обслуговування і експлуатації 

мережі водовідведення в Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів            

№ 4 за адресою: вул.Європейська, 2А в м.Пирятин Полтавської області, 

врахувавши висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати витрати з реконструкції мережі водовідведення із 

влаштуванням каналізаційно-напірної станції в загальноосвітній школі              

І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: вул.Європейська, 2А в м.Пирятин Полтавської 

області, що перебуває у власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, загальною вартістю 502 314,20 грн. (п’ятсот дві тисячі 

триста чотирнадцять гривень 20 коп.) на баланс розпорядника бюджетних 

коштів третього ступеня Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 (Шкурупій Л.Г.). 

2. Розпоряднику бюджетних коштів третього ступеня Пирятинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 (Шкурупій Л.Г.) прийняти витрати з 

реконструкції мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційно-напірної  

станції. 



3. Надати дозвіл Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 

(Шкурупій Л.Г.) на передачу на баланс Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд (Манько С.Л.) мережі водовідведення із влаштуванням 

каналізаційно-напірної станції в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за 

адресою: вул.Європейська, 2А в м.Пирятин Полтавської області. 

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 


