
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесятої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

26 червня 2020 року № 290 

 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади друкованої продукції 

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 51 частини першої статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, частини другої статті              

4 Закону України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності“, розглянувши звернення Національної академії педагогічних наук 

України від 15.06.2020 №2-6/172, враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади друкованої 

продукції Національної академії педагогічних наук України згідно з додатком. 

2. Передати безоплатно у постійне користування Пирятинському ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області друковану продукцію, 

зазначену у пункті 1 цього рішення, після підписання актів приймання-

передачі. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Шикеринець І.С.) та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

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

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 



 

Додаток 

до рішення сімдесятої сесії 

(перше пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

26 червня 2020року № 290 

 

Пропозиції щодо безоплатної передачі друкованої продукції НАПН України 

закладам освіти, установам, організаціям, що належать до сфери управління 

Пирятинської міської ради (Полтавська обл.) 

 
№ 

з/п 

Вид та назва видання, автори Рік 

випуску 

видання 

Найменування 

підвідомчої установи 

НАПН України - 

балансоутримувача 

Найменування закладів освіти, 

установ, організацій, що подали 

заявки на отримання друкованої 

продукції НАПН України 

Кількість 

примірників 

1.  Методичний посібник „Система міжпредметних завдань на 

уроках з літературного читання“ (Савченко О.Я.) 

2020 Інститут педагогіки 

НАПН України 

Пирятинський ліцей Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

10 

2.  Методичний посібник „Соціалізація молодших школярів у 

взаємозв'язку урочної та позаурочної діяльності“ (Бібік Н.М.) 

2020 Інститут педагогіки 

НАПН України 

Пирятинський ліцей Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

10 

3.  Методичний посібник „Формування комунікативної 

компетентності молодших школярів у процесі навчання 

української мови“ (Пономарьова К.І.) 

2020 Інститут педагогіки 

НАПН України 

Пирятинський ліцей Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

10 

4.  Методичний посібник „Індивідуальний підхід до формування і 

розвитку навички читання молодших школярів“ (Мартиненко 

В.О.) 

2020 Інститут педагогіки 

НАПН України 

Пирятинський ліцей Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

10 

5.  Методичний посібник „Інструментарій оцінювання результатів 

компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів“ 

(Онопрієнко О.В.) 

2020 Інститут педагогіки 

НАПН України 

Пирятинський ліцей Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

10 

6.  Методичний посібник „Формування і розвиток навичок письма 

молодших школярів на засадах диференційованого підходу“ 

(Прищепа О.Ю.) 

2020 Інститут педагогіки 

НАПН України 

Пирятинський ліцей Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

10 

 Усього 60 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


