
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сьомої сесії восьмого скликання 

 

24 лютого 2021 року № 148 

 

Про передачу рухомого та нерухомого майна Управлінню інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної 

власності Пирятинської міської ради 

 

 Відповідно до статей 26, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності“, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ (зі 

змінами), з метою збереження та подальшого використання за призначенням 

майна, яке знаходиться у власності Пирятинської міської  територіальної громади, 

в особі виконавчого комітету Пирятинської міської ради, враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс Управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності  

Пирятинської міської ради рухоме та нерухоме майно зазначене в актах 

приймання-передачі від 30 грудня 2020 року згідно з Додатками 1, 2. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі та затвердити її склад згідно з 

Додатком 3. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) в місячний термін здійснити передачу основних засобів, відповідно до 

чинного законодавства. 

4. Управлінню інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності Пирятинської 

міської ради (Міхєєв Д.С.) прийняти на баланс рухоме та нерухоме майно та 

здійснювати бухгалтерський облік, відповідно до чинного законодавства. 

5. 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.). 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 



Додаток 1 

рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської  ради 

восьмого скликання   

24 лютого 2021 року №148 

 

Перелік актів приймання-передачі  

 

№ 

з/п 

Назва акту Номер 

акту 

Дата 

складання 

акту 

1 Акт приймання- передачі індивідуального майна зі 

спільної власності територіальних громад 

Лубенського району та  балансу відділу 

управління комунальним майном  Пирятинської 

районної ради у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади та 

на баланс виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради  

№ 1 30.12.2020 

2 Акт приймання- передачі індивідуального майна зі 

спільної власності територіальних громад 

лубенського району та  балансу відділу відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської 

райдержадміністрації у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади та 

на баланс виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради (господарча група) 

№1, №2, 

№9, 

№10 

30.12.2020 

3 Акт приймання- передачі індивідуального майна зі 

спільної власності територіальних громад 

лубенського району та  балансу відділу освіти, 

молоді та спорту Пирятинської 

райдержадміністрації у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади та 

на баланс виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради (склад) 

№3, №4 30.12.2020 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 
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рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської  ради 
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Перелік майна, що передається (районна рада)  

 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Найменування Кількість, 

шт.  

Вартість, 

грн.  

1 Комплект комп’ютернрої технікиAMD Athlon X3 1 5940,00 

2 Ноутбук ASUS  X55 VD 1 5000,00 

3 Ноутбук Lenovo 15’’4 GB 1 6000,00 

4 Холодильник НОРД 1 1119,00 

5 Стіл 2-х тумбовий 1 800,00 

6 Стіл комп’ютерний  1 532,00 

7 Комплект меблів (стінка, стіл приставний, кутова 

тумба) 

1 6480,00 

8 Шафа  офісна 2 1000,00 

9 Стіл 2-х тумбовий 1 459,00 

10 Стілець ВІЗИТ 4 312,00 

11 Калькулятор 1 105,00 

12 Жалюзі 3 1290,00 

13 Лампа настільна 1 404,00 

14 Крісло офісне 1 799,00 

15 Дрель електрична 1 575,00 

16 Багатофункціональний пристрій Canon G2411 1 4890,00 

17 Багатофункціональний пристрій  Canon MF 237 1 5900,00 
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рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської  ради 
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Склад комісії 

з приймання-передачі рухомого та нерухомого майна 

 

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: 

 

Ковшова 

Леся Борисівна 

 

- головний бухгалтер управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської 

ради 

 

Міхєєв 

Дмитро Сергійович   

 

- начальник управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної 

власності Пирятинської міської ради 

 

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

Пирятинської міської ради 

 

Тристан  

Олег Валерійович 

- голова постійної комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, підприємництва та 

комунальної власності 

 

Цюра 

Ірина Олексіївна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської  міської 

ради 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 


