
 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  
сімдесят четвертої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

11 вересня 2020 року № 402 

 

 

Про створення робочої групи з напрацювання пропозицій щодо прийняття в 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

майна спільної власності територіальних громад Пирятинського району 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, статті 3 Закону України „Про передачу 

об’єктів державної та комунальної власності“, враховуючи лист Пирятинської 

районної ради від 11.09.2020 № 3366/02-20, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо прийняття в 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

майна спільної власності територіальних громад Пирятинського району у 

складі, що додається. 

2. Провести засідання робочої групи до 18 вересня 2020 року 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Чайку Т.Г. та постійну комісії 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 сімдесят четвертої 

позачергової сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

11 вересня 2020 року № 402 

 

Склад робочої групи  

з напрацювання пропозицій щодо прийняття в комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади майна спільної 

власності територіальних громад Пирятинського району 

 

Безушко  

Людмила Сергіївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова комісії 

   

Кошова 

Євгенія Олегівна 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, секретар 

комісії 

   

Войпанюк  

Василь Кирилович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

   

Горбачов 

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони злоров’я та соціального захисту 

   

Йощенко 

Владислав Миколайович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва 

   

Кривобок 

Володимир Іванович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ 

   

Куча 

Олег Євгенійович 

- депутат міської ради  

   

Романенко 

Володимир 

Володимирович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради 

   

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 виконкому міської ради 

   

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


