
 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26.08.2022                                                                                              № 131 
 

Про створення комісії по прийманню- 

передачі на баланс КП „Каштан“  

Великокручанської амбулаторії загальної  

практики сімейної медицини 

 
 

Відповідно до статей 29, 42 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“,   постанови     Кабінету   Міністрів України від 21 вересня 1998 року 

№ 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“, 

пункту 39 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

кодексу України, рішенням  тридцять першої сесії міської ради від 24.06.2022 

№ 208 „Про передачу на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради Великокручанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини“, з 

метою передачі комунального майна:     

1. Створити комісію по прийманню-передачі на баланс КП „Каштан“ 

Великокручанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі-

Комісія) (с.Велика Круча, вул. Молодіжна, 52) та затвердити її склад 

(додається). 

2. Комісії забезпечити організацію роботи з прийому-передачі 

Великокручанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 

скласти відповідний акт в термін до 01.09.2022. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому  міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                                               Андрій СІМОНОВ                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

    

                                                                                               Розпорядження 

                                                                                               міського голови  

                                                                                               26.08.2022  № 131 

 

Склад  

комісії по прийманню-передачі на баланс КП „Каштан“ Великокручанської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

 

 

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 міської ради, 

секретар Комісії 

 

члени Комісії: 

 

Бровар                               

Геннадій Дмитрович   

      

Варава                               

Світлана Миколаївна        

 

Ковшова                                      

Леся Борисівна 

- 

 

 

- 

 

 

- 

директор КП „Каштан“ (за згодою) 

 

 

головний бухгалтер КП „Каштан“ (за згодою) 

 

 

головний бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради 

   

Коломієць                               

Оксана Володимирівна    

 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради 

Кошова                                      

Євгенія Олегівна 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради 

 

   

   

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                            Ірина КОЗІН         


