
                                                                                                                         

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
шістдесят восьмої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

09 квітня 2020 року № 204 

 

Про передачу  майна 

військовій частині А 1499 

 

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

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

комунальної власності“, Закону України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні“ (зі змінами), враховуючи лист Міністерства 

оборони України ВЧ А №1499 від 30.02.2020 №110, з метою збереження та 

подальшого використання за призначенням майна, яке знаходиться у власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс військової частини А 1499: 

1.1. Комплект комп’ютерної техніки в складі системного блоку, монітору 

19, клавіатури, маніпулятору-мишка, серійний № 911NDJXED716; 

1.2. Багатофункціональний пристрій Canon MF3010, серійний                   

№ NWZ03314. 

2. Утворити комісію з передачі майна та затвердити її склад згідно з 

додатком. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) оформити акт приймання - передачі відповідно до чинного 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С 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 



Додаток  

до рішення шістдесят восьмої сесії 

(друге пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

09 квітня 2020 року № 204  

 

Склад комісії 

з приймання – передачі майна 

 

Варава 

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова комісії 

   

Шевченко 

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому Пирятинської 

міської ради, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

   

Войпанюк 

Василь Кирилович 

- заступник начальника штабу військової 

частини А1499 (за згодою) 

   

Дубров 

Микола Якович 

- заступник голова постійної комісії міської ради 

з  питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг 

   

Кошова 

Євгенія Олегівна 

 начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому Пирятинської міської 

ради 

   

Миленко 

Олег Вікторович 

- ТВП помічника командира дивізіону з ФЕС – 

начальник служби військової частини  А1499 

(за згодою) 

   

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

Пирятинської міської ради 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна 

 начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської  міської 

ради 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


