
 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
пʼятдесят восьмої сесії сьомого скликання 

 

 

01 серпня 2019 року № 276 

 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у спільну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади друкованої 

продукції Національної академії педагогічних наук України  

 

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

в Україні“, частини другої статті 4 Закону України „Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності“, частини другої статті  75 Закону 

України „Про освіту“, розглянувши та обговоривши лист Віцепрезидента 

Національної академії педагогічних наук  України Топузова О.М. від 12.06.2019 

№ 2-6/237 „Щодо надання згоди на безоплатну передачу друкованої продукції 

НАПН України“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у спільну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади друкованої 

продукції Національної академії педагогічних наук України згідно з додатком, 

що додається. 

2. Передати безоплатно у постійне користування Пирятинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області та Пирятинському ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області друковану продукцію, зазначену у додатку до рішення, 

після підписання актів приймання-передачі. 

3. 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 освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

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

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 



Додаток  

до рішення п’ятдесят восьмої сесії 

 Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

01 серпня 2019 року № 276 

 

 

Перелік 

безоплатної передачі друкованої продукції НАПН України до спільної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 
№ 

п/п 

Вид та назва видання, 

автори 

Рік  

випуску 

видання 

Найменування 

підвідомчої 

установи 

НАПН України 

Найменування 

закладів освіти які 

отримають 

друковану 

продукцію НАПН 

України 

Кількість 

примір- 

ників 

1. Монографія 

„Прогнозування розвитку 

загальної середньої 

освіти: теорія і 

методологія“ (Онищук 

Л.А., Цимбалару А.Д., 

Пузіков Д.О., Гораш К.В., 

Климчук І.О. та ін.) 

2019 Інститут 

педагогіки 

НАПН 

України 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Пирятинської 

міської ради 

Полтавської 

області 

8 

2. Практичний посібник 

„Педагогічне 

прогнозування розвитку 

розвитку загальної 

середньої освіти“ 

(Онищук Л.А., Цимбалару 

А.Д., Пузіков Д.О., Гораш 

К.В., Климчук І.О. та ін.) 

2019 Інститут 

педагогіки 

НАПН 

України 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Пирятинської 

міської ради 

Полтавської 

області 

8 

3. Підручник „Алгебра  і 

початки аналізу“10 клас 

(Васильєва Д.В. та ін) 

2019 Інститут 

педагогіки 

НАПН 

України 

Пирятинський 

ліцей 

Пирятинської 

міської ради 

Полтавської 

області 

20 

    Усього 36 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


