
                                                                                                                         

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят пʼятої сесії сьомого скликання 

 

 

24 вересня 2020 року  № 423 

  

Про передачу витрат з реконструкції 

світлофорного об’єкта на перехресті 

вулиць Європейська-Абаканська в  

м.Пирятин 

 

 

Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування“, статті 136 Господарського кодексу України, враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, з метою якісного та належного обслуговування і експлуатації 

світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Європейська-Абаканська в 

м.Пирятин, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати комунальному підприємству „Каштан“ (Шокало В.Г.) 

витрати з реконструкції світлофорного об’єкта на перехресті вулиць 

Європейська-Абаканська в м.Пирятин загальною вартістю 565307,94 грн 

(п’ятсот шістдесят п’ять тисяч триста сім гривень 94 коп.). 

2. Комунальному підприємству ,,Каштан“ (Шокало В.Г.) прийняти 

витрати з реконструкції світлофорного об’єкта та збільшити вартість основних 

засобів. 

3. Утворити комісію з передачі витрат з реконструкції світлофорного 

об’єкта та затвердити її склад згідно з додатком. 

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.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 
 



Додаток  

до рішення сімдесят пʼятої сесії 

Пирятинської міської ради    

сьомого скликання 

24 вересня 2020 року № 423 
 

Склад комісії 

з передачі витрат з реконструкції  світлофорного об’єкта на перехресті 

вулиць Європейська-Абаканська в м.Пирятин 
 

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: 

   

Бих 

Валентина Іванівна 

- головний бухгалтер комунального підприємства  

,,Каштан“ 

   

Горбачов 

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури, охорони 

здоров’я та соціального захисту 

   

Дубров  

Микола Якович 

- заступник голови 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 

   

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

Пирятинської міської ради 

 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської  міської ради 

   

Шокало 

Валентин Григорович 

- директор комунального підприємства ,,Каштан“ 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г.Чайка 


