
 
 
                                                                      
  

   
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

29 вересня 2021 року № 719 
 
Про передачу основних засобів відділу освіти, молоді та спорту 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, враховуючи висновки та рекомендації постійних 
комісій, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту міської ради основні 
засоби, а саме: 

- нежитлова будівля с. Гурбинці - інв. №1013100311, залишкова вартість 
101365,04 грн; 

- паркан дерев’яний - інв. №1013100312, залишкова вартість 1000,00 грн; 
- підсобне приміщення Гурбинці - інв. №1013100313, залишкова вартість 

799,88 грн; 
- підсобне приміщення Гурбинці - інв. №1013100314, залишкова вартість 

11079,64 грн; 
- підсобне приміщення Гурбинці - інв. №1013100315, залишкова вартість 

5400,00 грн; 
- погріб - інв. №1013100316, залишкова вартість 0,00 грн; 
- сарай - інв. №1013100317, залишкова вартість 0,00 грн; 
- сарай - інв. №1013100318, залишкова вартість 522,88 грн; 
- туалет - інв. №1013100319, залишкова вартість 769,00 грн; 
- туалет - інв. №1013100320, залишкова вартість 769,00 грн. 
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 майна відповідно до чинного 
законодавства.  

4. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Шерзой Н.Г.) прийняти 
на баланс 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 Мельниченка М.В. та 
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності                  
(Тристан О.В.). 

 
 
 

Міський  голова  Андрій СІМОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
рішення п’ятнадцятої сесії  
Пирятинської міської ради  
восьмого скликання 
29 вересня 2021 року № 719 

 
 

Склад комісії 
з приймання-передачі основних засобів 

 

Мельниченко 
Михайло Володимирович 
 

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

Шевченко 
Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1-ї категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому міської ради, секретар комісії 

Члени комісії 

Йощенко 
Владислав Миколайович 
 

-  головний бухгалтер відділу освіти, молоді та 
спорту міської ради 

Кошова 
Євгенія Олегівна 
 

- начальник відділу управління комунальною 
власністю управління інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності виконкому міської 
ради 
 

Соловйов  
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
міської ради 
 

Тристан  
Олег Валерійович 

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

Цюра  
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 
 

 
Шерзой 
Наталія Григорівна 

-  
начальник відділу освіти, молоді та спорту 
міської ради 

 

Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 


