ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять третьої сесії восьмого скликання

24 грудня 2021 року

№ 927

Про передачу КП „Каштан“ витрат з реконструкції тротуару
Відповідно до статей 26, 59, 60 Закону України ,,Про місцеве
самоврядування в Україні“, статті 136 Господарського кодексу України,
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань
містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку та сфери послуг, з метою якісного та належного обслуговування і
експлуатації тротуарів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати витрати з реконструкції тротуару м.Пирятин по вул.
Ярмаркова, загальною вартістю 618233,49 грн (шістсот вісімнадцять тисяч двісті
тридцять три гривні 49 коп.) комунальному підприємству ,,Каштан“ (Бровар
Г.Д.).
2. КП „Каштан“ (Бровар Г.Д.) прийняти витрати з реконструкції тротуару
та збільшити вартість основних засобів по об’єктах реконструкції згідно з
додатком 1.
3. Утворити комісію по передачі витрат з будівництва тротуару та
затвердити її склад згідно додатком 2.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, житловокомунального господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток 1
рішення двадцять третьої сесії
Пирятинської
міської
ради
восьмого скликання
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Перелік об’єктів, що передаються
Назва обʼєкту

Вартість

1
тротуар Ч.Шапочка
Всього

618233,49

Секретар ради

Примітка
Реконструкція тротуару Ч.Шапочка

618233,49

Сергій ПАЗЮК

Додаток 2
рішення двадцять третьої сесії
Пирятинської
міської
ради
восьмого скликання
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Склад комісії
по передачі витрат з будівництва тротуару
Котенко
Олександр Анатолійович

-

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 КП „ Каштан”

Гаркавенко
Олександр Михайлович

- голова постійної комісії міської ради з питань
освіти, фізичної культури, охорони здоров’я,
соціального захисту та гендерної рівності

Бровар
Геннадій Дмитрович

- директор КП „Каштан“

Соловйов
Руслан Юрійович

- начальник юридичного відділу виконкому
Пирятинської міської ради

Хоменко
Олексій Віталійович

- голова постійної комісії міської ради з питань
містобудування,
будівництва,
житловокомунального
господарства,
транспорту,
зв’язку та сфери послуг

Цюра
Ірина Олексіївна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності виконкому Пирятинської міської ради

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

