
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
  

РІШЕННЯ 
п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 
 
29 вересня 2021 року № 722 
 
Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської територіальної 
громади основних засобів 

 
Відповідно до статей 26, 60, пункту 10 розділу V Прикінцевих та 

перехідних положень 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 1998 року         
№ 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної 
власності, з метою збереження та забезпечення належного утримання пам’ятних 
знаків, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади в особі Пирятинської міської ради основні засоби 
(пам’ятники і монументи) відповідно до переліку (додаток 1).  

2. Визначити балансоутримувачем основних засобів КП „Каштан“             
(Бровар Г.Д.). 

3. 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 Андрій СІМОНОВ 
  



Додаток 1 
рішення п’ятнадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
29 вересня 2021 року № 722 

 
 

Перелік основних засобів (пам’ятників і монументів), 
що приймаються у  комунальну власність Пирятинської міської територіальної 

громади 
 

п/п 
Населений пункт Назва об’єкта Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 
вул. Шевченка, 
 с. Олександрівка 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Стелла на кладовищі шт. 1 

2 
вул. Перемоги, 
с. Першотравневе 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Пам’ятник загиблим воїнам шт. 1 

 
3 

вул. Миру, с. Сасинівка 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Монументальна споруда воїна-
визволителя на пам’ятному місці 
поховання захисників-
визволителів с. Сасинівка у роки 
Другої світової війни 

шт. 1 

4 
с. Яцини Лубенського 
району Полтавської обл. 

Могила офіцера радянської армії   
А.М. Молдована, який загинув у 
роки Великої Вітчизняної війни на 
території с. Яцини 

шт. 1 

5 
с. Яцини Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятний знак жертвам 
голодомору 1932-1933 років 

шт. 1 

6 
с. Повстин Лубенського 
району Полтавської обл. 

Меморіал слави шт. 1 

7 
с. Давидівка Лубенського 
району Полтавської обл. 

Братська могила радянських 
воїнів. Пам’ятний знак полеглим 
землякам 

шт. 1 

8 
с. Вечірки Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник загиблим землякам в 
роки Другої Світової війни 

шт. 1 

9 
с. Крячківка Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник загиблим землякам в 
роки Другої Світової війни 

шт. 1 

10 
с. Березова Рудка 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Пам’ятна дошка (пам’ятний 
знак)розстріляним євреям та 
землякам в роки Другої Світової 
війни 

шт. 1 

11 
вул. Центральна,  
с. Вікторія Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник Братська могила 
радянських воїнів, які загинули у 
роки Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років  

шт. 1 

12 
с. Дейманівка 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Меморіальний комплекс: Братська 
могила радянських воїнів. 
Пам’ятний знак полеглим воїнам –
односельчанам 

шт. 1 



13 
с. Дейманівка 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Могила Героя Соціалістичної 
Праці Марка Івановича Наглого 

шт. 1 

14 
с. Каплинці Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник полеглим воїнам – 
односельчанам 

шт. 1 

15 
с. Усівка Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник полеглим воїнам – 
односельчанам 

шт. 1 

16 
с. Усівка Лубенського 
району Полтавської обл. 

Могила Героя Соціалістичної 
Праці Прокопенко Парасковія 
Данилівна 

шт. 1 

17 
с. Грабарівка Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник загиблим воїнам під 
час другої світової війни 

шт. 1 

18 
с. Грабарівка (кладовище) 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Монумент (хрест) загиблим 
жертвам голодомору в часи другої 
світової війни 

шт. 1 

19 
с. Смотрики Лубенського 
району Полтавської обл. 

Меморіальний комплекс: Братська 
могила, пам’ятник, меморіальна 
дошка – 2 шт, обеліск 

шт. 1 

20 
с. Смотрики Лубенського 
району Полтавської обл. 

Меморіальна дошка воїну -
афганцю Сушко Олексію 
Івановичу 

шт. 1 

21 
с. Смотрики Лубенського 
району Полтавської обл. 

Хрест „Жертвам Голодомору“  шт. 1 

22 
с. Гурбинці Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник загиблим воїнам  шт. 1 

23 
с. Кроти Лубенського 
району Полтавської обл. 

Пам’ятник загиблим воїнам шт. 1 

24 
с. Нові Мартиновичі 
Лубенського району 
Полтавської обл. 

Пам’ятний знак жертвам 
Чорнобиля 

шт. 1 

 
 
 
Секретар ради  Сергій ПАЗЮК 


