
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                                        РІШЕННЯ                  
другої сесії восьмого скликання 

 
 

11 грудня 2020 року № 39 
 
 
Про надання попередньої згоди на прийняття 
юридичних осіб у комунальну власність  
Пирятинської міської територіальної громади 

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

в Україні“, пункту 10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні“,  Закону України „Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності“, постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 „Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності“,  пункту 39 розділу VI 
Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної 
власності, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати попередню згоду на прийняття безоплатно із спільної власності 

територіальних громад Лубенського району в комунальну власність 
Пирятинської міської територіальної громади, в особі Пирятинської міської 
ради, юридичних осіб: 
 комунальне підприємство „Пирятинський центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради (код ЄДРПОУ – 38276153, 
місцезнаходження юридичної особи: 37000, Полтавська область, м. Пирятин, 
вул. Визволення, 5); 

Березоворудську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської 
районної ради Полтавської області (код ЄДРПОУ – 23543967, 
місцезнаходження юридичної особи: 37040, Полтавська область, Лубенський 
район, с. Березова Рудка, вул. Луценка, 40); 

Теплівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської районної 
ради Полтавської області (код ЄДРПОУ – 23544010, місцезнаходження 



юридичної особи: 37045, Полтавська область, Лубенський район, с. Теплівка, 
вул. Бідненка, 49); 

Новомартиновицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пирятинської 
районної ради Полтавської області  (код ЄДРПОУ – 23544197, 
місцезнаходження юридичної особи: 37012, Полтавська область, Лубенський 
район, с. Нові Мартиновичі, вул. Шевченка, 89 А); 

Пирятинську центральну районну бібліотеку (код ЄДРПОУ – 05464129, 
місцезнаходження юридичної особи: 37044, Полтавська область, Лубенський 
район, с. Вікторія, вул. Центральна, буд.15). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 
 
 

Міський голова А.СІМОНОВ 


