
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

31.08.2022 № 321 

 

Про схвалення збільшення статутного капіталу Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд та Статуту Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд  

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 78 Господарського кодексу України, статті 71 Бюджетного 

кодексу України, пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Схвалити збільшення статутного капіталу Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд (комунальне підприємство, код ЄДРПОУ 

21067735) на суму 20 394 721,00 грн (двадцять мільйонів триста дев’яносто 

чотири тисячі сімсот двадцять одна гривня 00 коп.) в тому числі за рахунок 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади в сумі                           

8 157 888,00 грн (вісім мільйонів сто п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят 

вісім гривень 00 коп.), за рахунок коштів обласного бюджету Полтавської 

області в сумі 12 236 833,00 коп. (дванадцять мільйонів двісті тридцять шість 

тисяч вісімсот тридцять три гривні 00 коп.). 

 2. Схвалити статутний капітал Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд у розмірі 23 004 518,50 грн (двадцять три мільйони чотири тисячі 

п’ятсот вісімнадцять гривень п’ятдесят копійок). 

 3. Схвалити Статут Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

(далі - Статут) у новій редакції, що додається. 

4. Відділу управління комунальною власністю та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради (Кошова Є.О.) подати рішення „Про 

збільшення статутного капіталу Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд та затвердження Статуту у новій редакції“ на розгляд чергової сесії 

Пирятинської міської ради у порядку встановленому її регламентом. 

5. Фінансовому управлінню (Кеді С.Ю.) підготувати проєкт рішення „Про 

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 
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2022 рік“ в частині забезпечення планових призначень на збільшення 

статутного капіталу Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам в 

сумі 20 394 721,00 грн (двадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі 

сімсот двадцять одна гривня 00 коп.) в тому числі: за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади в сумі 8 157 888,00 грн (вісім 

мільйонів сто п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.), за 

рахунок коштів обласного бюджету Полтавської області в сумі 12 236 833,00 

коп. (дванадцять мільйонів двісті тридцять шість тисяч вісімсот тридцять три 

гривні 00 коп.). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


