
 

                                                                                   

 

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

20 жовтня 2020 року № 462 

 

 

Про прийняття майна спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району – майнового комплексу центральної районної лікарні, комплексу 

будівель та споруд  

 

 

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“, 

пункту 39 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

кодексу України, рішення п’ятдесят першої позачергової сесії Пирятинської 

районної ради сьомого скликання від 16 жовтня 2020 року „Про передачу 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району - майнового комплексу центральної районної лікарні, комплексу 

будівель та споруд“, рекомендацій постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, на підставі поданих документів міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району, в особі Пирятинської районної ради, у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, майновий комплекс центральної районної лікарні, 

комплекс будівель та споруд (додаток 1). 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майнового комплексу 

центральної районної лікарні, комплексу будівель та споруд (додаток 2). 

3. Майно вважати прийнятим після підписання акту прийому-передачі. 

4. Відділу управління комунальною власністю виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради оформити всі належні документи щодо прийняття 

майнового комплексу центральної районної лікарні, комплексу будівель та 



споруд у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, в особі Пирятинської міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

20 жовтня 2020 року № 462 

 

Перелік майна,  

що приймається зі спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району (майновий комплекс центральної районної лікарні, комплекс будівель та 

споруд) у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради   

 

№ 

з/п 

Тип майна, об’єкт 

нерухомого майна 

Адреса Підстава 

виникнення права 

власності 

Перелік документів що 

приймаються 

1. Майновий 

комплекс  

центральної 

районної лікарні, 

комплекс будівель 

та споруд: 

 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н, 

м.Пирятин,  

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

Витяг з Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності 

від 06.09.2018 року. 

1. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
 

2. Технічний  паспорт від 

17.10.2017 року. 
 

3. Проект землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки   Пирятинській 

районній раді із земель 

комунальної власності для 

будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги. 
 

Кадастровий номер : 

5323810100:50:002:0150 
 

4. Рішення  24 сесії 

Пирятинської  районної 

ради  п’ятого скликання   

від 22 грудня 2008 року. 

1.1. Нежитлова будівля, 

Акушерсько – 

гінекологічне 

відділення, А - 2. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.2. Нежитлова будівля, 

Відділення 

переливання крові 

з водонапірною  

башнею, Б -1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.3. Нежитлова будівля, 

котельня,В -1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

  



вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

1.4. Нежитлова будівля, 

харчоблок, Г-1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.5. Погріб під 

харчоблоком, г. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.6. Погріб, Л. Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.7. Нежитлова будівля, 

Дезкамера, Д-1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.8. Погріб, д. Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.9. Нежитлова будівля, 

лікувальний 

корпус, Е -1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.10 Нежитлова будівля, 

хірургічне 

відділення, Ж-1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.11 Нежитлова будівля, 

Інфекційне 

відділення та 

денний стаціонар, 

З-1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.12 Нежитлова будівля, 

дитяче відділення, 

Н-1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.13 Нежитлова будівля, 

Паталогоанатомічн

е відділення, І -1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.14 Нежитлова будівля, 

терапевтичне 

відділення, Й - 1. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  



1.15 Погріб (льодник), 

К. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

1.16 Туалет, М. Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,       

м.Пирятин, 

вулиця Аврущенка, 

будинок 2. 

  

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

  



Додаток 2  

до рішення сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

20 жовтня 2020 року № 462 

 

Комісія з приймання-передачі 

майнового комплексу центральної районної лікарні,  

комплексу будівель та споруд 

 

Безушко  

Людмила Сергіївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова комісії 

   

Савченко  

Вячеслав Вікторович 

- 

 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської 

ради, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

 

Іванченко 

Тетяна Іванівна  

- медичний директор КП „Пирятинська ЦРЛ“ 

(за згодою)  

   

Кошова  

Євгенія Олегівна 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

   

Нечипоренко 

Наталія Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

комунальним майном районної ради  

(за згодою) 

   

Пономаренко  

Лариса Анатоліївна 

- заступник директора з економічних питань КП 

„Пирятинська ЦРЛ “ (за згодою) 

   

Продан 

Валентина Феофанівна 

- начальник відділу управління комунальним 

майном районної ради (за згодою) 

   

Смірнова 

Анастасія Юріївна  

- головний спеціаліст з юридичних питань 

відділу організаційної та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради (за згодою) 

   

Соловйов  

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

   

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   



Черниш 

Людмила Леонідівна 

- головний бухгалтер КП „Пирятинська ЦРЛ“ 

(за згодою) 

   

Шевченко  

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1-ї категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 


