
 
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
  

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 
 
31 березня 2021 року № 260 
 
Про внесення змін до рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської 
ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 232 

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

в Україні“, Закону України „Про оренду державного та комунального майна“, з 
метою удосконалення процедури передачі в оренду комунального майна 
територіальної громади та підвищення ефективного його використання, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної 
власності, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

  
1. Внести зміни до рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської 

сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 232 „Про затвердження переліків 
нерухомого майна комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади, яке може бути передане в оренду“, виклавши               
Додаток 1 в новій редакції, що додається. 

2. 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  А. СІМОНОВ  

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення восьмої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
31 березня 2021 року № 260 

 
Перелік першого типу 

нерухомого майна комунальної власності Пирятинської міської  
територіальної громади, яке може бути передане в оренду на аукціоні 

 
 

№ 
з/п Об’єкт оренди ( назва, місцезнаходження) Загальна площа 

(кв.м) 

1. 
Приміщення на 2 поверсі районного будинку 
культури за адресою: м.Пирятин,                       
вул. Соборна, 59 

12,4 

2. 
Хореографічна зала в приміщенні районного 
будинку культури за адресою: м. Пирятин,             
вул. Соборна, 59 

152,3 

3.  
Приміщення на 1 поверсі нежитлової будівлі 
дитячої консультації та стоматології за адресою: 
м. Пирятин, вул. Соборна, 29 

8,7 

4. 
Приміщення на 1 поверсі нежитлової будівлі 
дитячої консультації та стоматології за адресою: 
м. Пирятин, вул. Соборна, 29 

12,2 

5.  
Приміщення на 1 поверсі нежитлової будівлі 
дитячої консультації та стоматології за адресою: 
м. Пирятин, вул. Соборна, 29 

17,1 

 
 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


