ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сімнадцятої сесії восьмого скликання

27 жовтня 2021 року

№ 772

Про надання дозволу Пирятинському центру надання соціальних послуг на
передачу основних засобів
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, розглянувши лист директора Пирятинському центру надання
соціальних послуг від 11.10.2021 № 01-18/275, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та комунальної власності, з метою
збереження та забезпечення належного утримання пам’ятних знаків, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Пирятинському центру надання соціальних послуг
(Зайченко С.О.) на передачу основних засобів (котел опалювальний АОТ – 50,
інвентарний номер – 10420114, вартість – 21 000 грн) виконавчому комітету
Пирятинської міської ради (Вікторійський старостинський округ).
2. Утворити комісію з приймання-передачі основних засобів (додається) та
в термін до 15.11.2021 оформити акт приймання-передачі.
3. Основні засоби вважати прийнятим після підписання акту прийомупередачі.
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
рішення сімнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
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Комісія
з приймання-передачі основних засобів
Мельниченко
Михайло
Володимирович

-

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

Головченко
Надія Василівна

-

головний бухгалтер Пирятинського центру
надання соціальних послуг, секретар комісії
Члени комісії:

Зайченко
Сергій Олександрович

-

директор Пирятинського центру надання
соціальних послуг

Пазюк
Наталія Юріївна

-

староста Вікторійського старостинського
округу

Савченко
Вячеслав Вікторович

-

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

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

