
 
 
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 
 

31 березня 2021 року № 252 
 
Про передачу сміттєвоза МАЗ 4571Р2 
комунальному підприємству „Каштан“ 
 
 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 комунального підприємства ,,Каштан“ сміттєвоз марки 
МАЗ 4571Р2, 2014 року випуску. 
 2. Утворити комісію з приймання-передачі та затвердити її склад згідно з 
Додатком 1. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 
(Цюра І.О.) в місячний термін здійснити передачу основних засобів, відповідно 
до чинного законодавства. 

4. Комунальному підприємству „Каштан“ (Шокало В.Г.) прийняти на 
баланс транспортний засіб 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 містобудування, будівництва, житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 
 
 
 
Міський голова  А.СІМОНОВ 



Додаток 1 
рішення восьмої сесії 
Пирятинської міської  ради 
восьмого скликання  
31 березня 2021 року № 252 

 
 

 
Склад комісії 

з приймання-передачі основних засобів 
 

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“ 

Соловйов 
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
Пирятинської міської ради 
 

Хоменко 
Олексій Віталійович 

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

Цюра 
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому Пирятинської міської ради 

Шокало 
Валентин Григорович  
 
 
 

- 
 
 
 

директор КП „Каштан” 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


