
 
 
                                                                      
  

   
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
одинадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

26 травня 2021 року № 465 
 
Про безоплатне прийняття у власність 
Пирятинської міської територіальної 
громади автомобіля 
 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні“, Закону України „Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності“, постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
1998р. № 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності“, враховуючи рішення другого пленарного засідання четвертої сесії 
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 09 квітня 2021 року № 150 
„Про передачу автомобілів у комунальну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Полтавської області“, висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
підприємництва та комунальної власності, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Полтавської області автомобіль „PEUGEOT BOXER“, 
реєстраційний № ВЕ 3334 СА, шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB 12517938, рік 
випуску – 2013, первісна балансова вартість – 380427,00 грн, що перебуває на 
балансі Об’єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров’я 
Полтавської області, у комунальну власність Пирятинської міської 
територіальної громади в особі Пирятинської міської ради. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі рухомого майна (Додаток 1) 
3. Передати в оперативне управління Комунальному підприємству 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ автомобіль „PEUGEOT 
BOXER“, реєстраційний № ВЕ 3334 СА, шасі (кузов, рама) № VF3YBZMFB 
12517938, рік випуску – 2013, первісна балансова вартість – 380427,00 грн. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 
(Цюра І.О.) в місячний термін здійснити передачу основного засобу, відповідно 
до юридичного законодавства.  



5. Комунальному підприємству „Пирятинська лікарня Пирятинської 
міської ради“ (Гаркавенко О.М.) прийняти на баланс рухоме майно та 
здійснювати бухгалтерський облік, відповідно до чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 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 одинадцятої сесії  
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
26 травня 2021 року № 465 

 
 

Склад комісії 
з приймання-передачі рухомого майна 

 

Коваленко 
Тамара Василівна 
 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради, голова 
Комісії 
 

Шевченко  
Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1 категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому Пирятинської міської ради 

Склад комісії 

Булгакова 
Марина Євгеніївна 

- головний спеціаліст відділу з питань 
ефективності використання майна, 
розмежування власності та приватизації 
управління майном обласної ради (за 
згодою) 
 

Гаркавенко 
Олександр Михайлович 

- директор Комунального підприємства 
„Пирятинська лікарня Пирятинської міської 
ради“ (за згодою) 
 

Грабовський 
Володимир Олександрович 

- головний механік Об’єднаного 
автогосподарства закладів та установ 
охорони здоров’я Полтавської області (за 
згодою) 
 

Кузурман 
Олена Станіславівна 

- головний спеціаліст відділу медицини 
катастроф та мобілізаційної роботи 
управління фінансово-економічної роботи, 
медичної допомоги матерям і дітям та 
медицини катастроф Департаменту охорони 
здоров’я Полтавської обласної державної 
адміністрації (за згодою) 
 

Кривонос 
Наталія Григорівна 

- бухгалтер Об’єднаного автогосподарства 
закладів та установ охорони здоров’я 



Полтавської області (за згодою) 
 

Курилко 
Максим Валерійович 

- начальник РММ Об’єднаного 
автогосподарства закладів та установ 
охорони здоров’я Полтавської області (за 
згодою) 
 

Медведєв 
Юрій Іванович 

- інженер з транспорту Об’єднаного 
автогосподарства закладів та установ 
охорони здоров’я Полтавської області (за 
згодою) 
 

Мішура 
Григорій Борисович 

- заступник начальника з технічних питань 
Об’єднаного автогосподарства закладів та 
установ охорони здоров’я Полтавської 
області (за згодою) 
 

Мороховець 
Ігор Анатолійович 

- заступник начальника управління майном 
обласної ради (за згодою) 
 

Соловйов  
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
Пирятинської міської ради 
 

Тристан  
Олег Валерійович 

- голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та 
комунальної власності 
 

Харченко 
Андрій Васильович 

- водій-механік Комунального підприємства 
„Пирятинська лікарня Пирятинської міської 
ради“ (за згодою) 
 

Цюра  
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому Пирятинської міської 
ради 
 

Черниш 
Людмила Леонідівна 

- головний бухгалтер Комунального 
підприємства „Пирятинська лікарня  
Пирятинської міської ради“ (за згодою) 
 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 


