
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сьомої сесії восьмого скликання 

 

24 лютого 2021 року  № 160 

 

Про передачу в оперативне управління та на баланс управління соціального захисту 

населення Лубенської райдержадміністрації частини приміщень майнового 

комплексу розташованого за адресою: м.Пирятин, вул. Ярмаркова, 41 

 

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

Україні“, Господарського кодексу України, з метою забезпечення надання якісних 

соціальних послуг мешканцям Пирятинської територіальної громади, для 

можливості розміщення службових кабінетів відділу з питань надання державних 

соціальних допомог, субсидій, інших видів соціальної підтримки населенню та 

роботи з інформаційними системами № 3 працівникам управління соціального 

захисту населення Лубенської райдержадміністрації, враховуючи лист управління 

соціального захисту населення Лубенської райдержадміністрації від 16.02.2021               

№ 960/02-20, висновки та рекомендації комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати в оперативне управління та на баланс управління соціального 

захисту населення Лубенської райдержадміністрації частину приміщень майнового 

комплексу розташованого за адресою: м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 41, згідно з 

Додатком 1.  

2. Встановити, що управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації має право здійснювати всі дії щодо оперативного управління 

нежитловим приміщенням, крім відчуження та передачі у користування третім 

особам. 

3. Відділу управління комунальною власністю Управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради (Кошова Є.О.) оформити всі 

належні документи щодо передачі в оперативне управління управлінню соціального 

захисту населення Лубенської райдержадміністрації частини приміщення 

майнового комплексу розташованого за адресою: м.Пирятин, вул. Ярмаркова, 41. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому 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 

до рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

24 лютого 2021 року № 160 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається із спільної власності Пирятинської міської 

територіальної громади в оперативне управління та на баланс управління 

соціального захисту населення Лубенської райдержадміністрації 

 

 

№ 

п.п 

Найменування майна Кількість  

1. Частина адміністративного приміщення 358,7 кв. м  

2. Нежитлове приміщення ( колишня 

майстерня) 

1 шт 

3. Вбиральня 1 шт 

4. Огорожа 1 шт 

 

 

 

 

Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 

 


