
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   
тридцять п’ятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

02 лютого 2018 року № 71     №       
 

 

Про депутатський запит депутатів 

Пирятинської міської ради 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, на виконання пункту 39 розділу VI „Прикінцеві та перехідні 

положення“ Бюджетного кодексу України, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити депутатський запит депутатів Пирятинської міської ради до 

Пирятинської районної ради щодо необхідності якнайшвидшої передачі 

будівель Центру первинної медичної допомоги у власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади (додається).  

2. Рішення надіслати Пирятинській районній раді.  

3. Доручити загальному відділу, персоналу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради (Мілюта О.А.) опублікувати 

депутатський запит в газеті „Пирятинські вісті“, розмістити на інтернет-

сторінці Пирятинської міської ради та оприлюднити в інших засобах масової 

інформації.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови з питань  

діяльності ради Т.ЧАЙКА 

 



 Додаток 

 до рішення тридцять п’ятої 

 позачергової сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 02 лютого 2018 року № 71 

 

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

депутатів Пирятинської міської ради до Пирятинської районної ради 

 

Ми, депутати Пирятинської міської ради, звертаємося до вас з вимогою 

передачі у власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

будівель Центру первинної медичної допомоги, що знаходяться за адресами: 

вул. Соборна, 29 та вул. Визволення, 5 в м. Пирятин. 

Наголошуємо, що пунктом 39 Перехідних положень Бюджетного кодексу 

України передбачена передача районними радами зі спільної власності 

територіальних громад району у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад бюджетних установ, які розміщені на території 

об’єднаних громад.  

До цього часу неодноразові звернення виконавчого комітету міської ради, 

адресовані до Пирятинської районної ради, не розглянуті. Незважаючи на 

надзвичайну актуальність вказаного питання, приміщення, які відповідно до 

законодавства повинні перейти у власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, з кожним роком технічно занепадають, так як кошти на 

проведення ремонтних робіт у цих об’єктах районною радою не виділяються.  

Також штучне затягування вирішення питань щодо передачі приміщень 

Центру первинної медичної допомоги у власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади спричиняє значні незручності, працівники 

ЦПМД розконцентровані по різних приміщеннях: частина кабінетів 

розташована у приміщенні поліклінічного відділення, частина – в приміщенні 

дитячої консультації. Це не сприяє наданню якісних медичних послуг та 

раціональному утриманню приміщень, втрачається можливість додаткового 

залучення коштів з інших джерел, в тому числі і міжнародної технічної 

допомоги. 

Зволікання і затягування процесу передачі приміщень первинної ланки у 

власність Пирятинської ОТГ перешкоджає проведенню медичної реформи та 

реформи місцевого самоврядування, є порушенням вимог Бюджетного кодексу 

України, що, в свою чергу, погіршує якість надання медичних послуг 

мешканцям Пирятинської ОТГ та створює соціальну напругу серед населення. 

Враховуючи той факт, що до цього часу з боку районної влади не вжито 

всіх необхідних заходів з даного питання, втрачається дорогоцінний час, за 

який повинно бути вирішено багато організаційних питань щодо приведення 

матеріально-технічної бази ЦПМД до належного стану, який би відповідав 

сучасним європейським стандартам надання медичних послуг громадянам. 



Нинішня ситуація вимагає негайних рішучих та ефективних дій від 

органів місцевого самоврядування. Ми, депутати Пирятинської міської ради, 

наполягаємо: на передачі у власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади будівель Центру первинної медичної допомоги, що 

знаходяться за адресами:  вул. Соборна, 29 та вул. Визволення, 5 в м.Пирятин. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 


