ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сімнадцятої сесії восьмого скликання

27 жовтня 2021 року

№ 766

Про прийняття майна, що
перебувало
у
власності
територіальної
громади
сіл
Вікторійської сільської ради
Відповідно до статей 26, 60, 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 року
№ 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“,
пункту 39 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу
України, враховуючи рішення другої сесії Пирятинської міської ради восьмого
скликання від 11 грудня 2020 року № 44 „Про припинення Вікторійської
сільської ради та її виконавчого комітету“, рекомендації постійної комісії з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
підприємництва та комунальної власності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти безоплатно із власності територіальної громади сіл
Вікторійської сільської ради в особі Вікторійської сільської ради у комунальну
власність Пирятинської міської територіальної громади в особі Пирятинської
міської ради майно відповідно до додатку 1.
2. Утворити комісію з приймання-передачі майна (додаток 2).
3. Майно вважати прийнятим після підписання акту прийому-передачі.
4. 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

Андрій СІМОНОВ

Додаток 1
рішення сімнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
27 жовтня 2021 року № 766
Перелік майна,
що приймається зі спільної власності територіальної громади Вікторійської
сільської ради у комунальну власність Пирятинської територіальної громади в
особі Пирятинської міської ради

№
п/п

Найменування

Зварювальний апарат
КНС
Ноутбук ASUS Х55А
Принтер Сanon MP230+СНПЧ
Скважина №1
Скважина №2
Електродвигун ПЕДВ-180
Електролічильник 3Ф НІК 80А
Насос каналізаційний 1.2кВт Hmax
9
10м Qmax 200л/хв
10
Насосна частина ЕЦВ 8-16-80
Промисловий лічильник обліку води
11
ДУ-80
Промисловий лічильник обліку води
12
ДУ-80
13
Трьохфазний лічильник НІК 2301 АП1
14
Трьохфазний лічильник НІК 2301 АР3
ВСЬОГО
1
2
3
4
5
6
7
8

Секретар міської ради

Інвентарний
номер
10630001
10330003
10430001
10430002
10330001
10330002
11230005
11230007
11230005
11230006
11230002
11230003
11230001
11230004

Залишкова вартість,
грн
0,00
3 442,17
0,00
0,00
1 171,31
1 076,73
2 960,00
1 425,00
1 150,00
2 540,00
1 350,00
1 350,00
630,00
642,00
17 737,21

Сергій ПАЗЮК

Додаток 2
рішення сімнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
27 жовтня 2021 року № 766
Комісія з приймання-передачі
майна що знаходиться у спільній власності територіальної громади
Вікторійської сільської ради
Котенко
Олександр Анатолійович

-

заступник міського голови з питань діяльності
виконкому міської ради, голова комісії

Савченко
Вячеслав Вікторович

-

головний спеціаліст відділу управління
комунальною власністю управління
інфраструктури, житлово-комунального
господарства та комунальної власності
виконкому міської ради, секретар комісії
Члени комісії:

Кошова
Євгенія Олегівна

-

начальник відділу управління комунальною
власністю управління інфраструктури,
житлово-комунального господарства та
комунальної власності виконкому міської ради

Пазюк
Наталія Юріївна

-

староста Вікторійського старостинського
округу

Соловйов
Руслан Юрійович

-

начальник юридичного відділу виконкому
міської ради

Цюра
Ірина Олексіївна

-

начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності виконкому міської ради

Шевченко
Олена Володимирівна

-

спеціаліст 1-ї категорії відділу бухгалтерського
обліку та звітності виконкому міської ради.

Секретар міської ради

Сергій ПАЗЮК

