
 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
пʼятдесят восьмої сесії сьомого скликання 

 

 

01 серпня 2019 року № 277 

 

Про передачу основних засобів  

 

 

 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 основних засобів, які знаходяться у власності 

Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади в особі  виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, враховуючи висновки та рекомендації 

постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства “Каштан” (Cкочко В.І.) 

комплект антивандальних тренажерів (жим ногами горизонтальний PlaySport, 

код: PS-203SL - 2 шт., Хос Райдер PlaySport, код: PS-106 - 2 шт., орбитрек 

PlaySport, код: PS-108 - 2 шт., упор для преса PlaySport, код: PS-125 SL -             

2 шт., гребний тренажер PlaySport, код: PS-111 - 2 шт.). 

2. Утворити комісію з приймання – передачі комплектів антивандальних 

тренажерів (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 Вараву М.В. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 



Додаток 1 

до рішення п’ятдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

01 серпня 2019 року № 277 

 

 

Склад комісії 

з приймання – передачі безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства “Каштан” (Cкочко В.І.)  

комплектів антивандальних тренажерів 

 

Варава 

Максим Володимирович 

- 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: 

   

Базар 

Олег Зіновійович 

- провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності  

виконкому міської ради 

   

Бих 

Валентина Іванівна 

- головний бухгалтер КП „Каштан“ 

 

   

Горбачов 

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту 

   

Скочко 

Віталій Іванович 

- директор КП „Каштан“ 

 

   

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 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 

 

 

Секретар міської ради Т.Чайка 


