ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сімнадцятої сесії восьмого скликання

27 жовтня 2021 року

№ 769

Про прийняття майна, що
перебувало
у
власності
територіальної
громади
сіл
Харківецької 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 № 54 „Про припинення Харківецької 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
Харківецької сільської ради в особі Харківецької 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 №769
Перелік майна,
що приймається зі спільної власності територіальної громади Харківецької
сільської ради у комунальну власність Пирятинської територіальної громади в
особі Пирятинської міської ради
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Найменування
Будинки та споруди
Артезіанська свердловина,водонапірна вежа (Цукр.)
Артсвердловина
Артсвердловина (біля дороги на ферму)
Артсвердловина (біля курятника)
Артсвердловина з водонапірною вежею (біля току)
Артсвердловина, водонапірна вежа, водопровідна
мережа
Водонапірна башня
Водонапірна вежа (біля дороги на ферму)
Водонапірна вежа (біля дороги на ферму)
Водопровід по с. Харківці 1990 метрів
Котельня газова с. Вишневе
Сільський водогін з артскважиною
Інші необоротні матеріальні активи
Кутовий штамп на оснасткі пласмас
Лічильник НІК 2300 АP6T 1000 C11
Насос глубинний Насоси +
Насосна частина 6-6.5-85
Промисловий лічильник обліку води ЛК-32
Промисловий лічильник обліку води ЛК-40
Промисловий лічильник обліку води ЛК-40
Трьохфазний лічильник НІК 2301 АП1
Трьохфазний лічильник НІК 2301 АП1
Машини та обладнання
Котел (що знаходиться в газовій котельні с. Вишнев
Котел (що знаходиться в газовій котельні с. Вишнев
ВСЬОГО

Секретар міської ради

Інвентарний Залишкова
номер
вартість
10330010
10330011
10330007
10330005
10330006
10330002

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27910,72

10330001
10330008
10330009
10330012
10330003
10330004

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10330005
11230011
11230010
11230009
11230003
11230004
11230005
11230001
11230002

0,00
1245,00
3250,00
2379,98
1225,00
1250,00
1250,00
630,00
630,00

10430001
10430002

0,00
0,00
39 770,70

Сергій ПАЗЮК

Додаток 2
рішення сімнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
27 жовтня 2021 року № 769
Комісія з приймання-передачі
майна що знаходиться у спільній власності територіальної громади
Харківецької 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

Самбур
Олександр Миколайович

-

староста Харківецького 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

