
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

24 вересня 2020 року  № 427 

 

 

Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, майна, що знаходиться у спільній власності 

територіальних громад Пирятинського району, та закладу вторинної ланки 

медицини - комунального підприємства „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ Пирятинської районної ради 

 

 

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“, Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних 

громад“,  пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року         

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

враховуючи рішення п’ятдесятої позачергової сесії Пирятинської районної ради 

сьомого скликання від 21 вересня 2020 року „Про Звернення депутатів районної 

ради щодо намірів передачі комунальних підприємств, майнових комплексів та 

майна спільної власності територіальних громад району“, висновки та 

рекомендації постійних комісій Пирятинської міської ради та рекомендації 

робочої групи, з метою підготовки прийому-передачі майна, що знаходиться у 

спільній власності територіальних громад Пирятинського району, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати попередню згоду на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району нерухоме майно згідно з переліком, що додається.  

2. Утворити узгоджувальну робочу групу для опрацювання 

взаємоприйнятних рішень та визначення умов прийому-передачі майна спільної 



власності територіальних громад Пирятинського району та закладу вторинної 

ланки медицини у складі, що додається. 

3. Доручити узгоджувальній робочій групі: 

1) провести попередній огляд майна з метою уточнення переліку 

нерухомого майна, на яке надається попередня згода на безоплатне прийняття в 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

2) напрацювати пропозиції щодо передачі закладу вторинної ланки 

медицини Пирятинській ОТГ.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

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

Шикеринця І.С., постійні комісії міської ради з питань освіти, молоді, культури, 

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

з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення сімдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

24 вересня 2020 року № 427 

 

 

 

Перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району, що планується до прийняття у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади,  

в особі Пирятинської міської ради 

 
 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ ПИРЯТИНСЬКОЇ РДА 
 

1 

 

Майновий комплекс 

Великокручанської  ЗШ І-ІІІ ст. 

Пирятинський район, с. Велика Круча, 

 вул. Героїв майдану(Леніна), 110 

2 Майновий комплекс 

Великокручанської ЗШ 

Пирятинський район, с. Велика Круча,   

вул.  Садова (Петровського), 8а 

3 Нежитлове приміщення (школа). Пирятинський район, с. Березова Рудка,  

вул. Луценка,  40 

4 Майновий комплекс Вишневецької 

ЗШ І-ІІІ ст. 

Пирятинський район, с. Вишневе, 

 вул. Миру,10а 

5 Майновий комплекс Вікторійської ЗШ 

І-ІІІ ст. 

Пирятинський район, с. Вікторія,  

вул. Центральна (Жовтнева), 14 

6 Майновий комплекс Давидівської ЗШ 

І-ІІ ст. 

Пирятинський район, с. Давидівка,  

вул. Ватутіна,  21 

7 Майновий комплекс Дейманівської 

ЗШ І –ІІ ст. 

Пирятинської район, с. Дейманівка,   

вул. .Шапрана,  48 

8 Нежитлова будівля та підсобне 

приміщення  

Пирятинський район, с.Каплинці,  

вул.  Шкільна,15 

9 Нежитлова будівля (початкова школа) Пирятинський район, с. Каплинці,   

вул. Шкільна,  7а 

10 Майновий комплекс Малютинської 

ЗШ І-ІІ ст. 

Пирятинський район, с. Малютинці, 

 вул. Садова,  20 

11 Громадський будинок (школа) Пирятинський район, с.Нові Мартиновичі, 

вул. Шевченка, 89-а 

12 Майновий комплекс Повстинської ЗШ    

І-ІІ ст. 

Пирятинський район, с. Повстин,   

вул. Михайлівська, 70 

13 Майновий комплекс Сасинівської ЗШ  

І-ІІІ ст. 

Пирятинський район, с. Сасинівка,   

вул. Миру, 124 

14 Нежитлове приміщення (школа) Пирятинський район,с . Смотрики,  

вул. Грушевського, 40а 

15 Громадський будинок (школа) Пирятинський район, с.Теплівка,  

вул. Бідненка, 49 

16 Нежитлова будівля 

Майновий комплекс Гурбинського 

позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку „Світанок“ 

Пирятинський район, с.Гурбинці,  

вул. Сонячна, 36 



17 Спортивний зал  Пирятинський район, с. Велика Круча,  

вул. Героїв майдану, 110 а. 

 ВУКМ  
1  Приміщення майстерні  

„Ремпобуттехніка“  

м. Пирятин, вул. Січових Стрільців, 21 а 

2 Нежитлова будівля Пирятинський 

райвійськкомат 

м. Пирятин, вул.Ярмаркова,  43 

3 Майновий комплекс (школа № 3, 

управління соціального захисту 

населення) 

м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 41 

4 Майновий комплекс адмінбудинку м. Пирятин, вул. Соборна, 42 

5 Нежитлове приміщення (фільмотека) 

 

м. Пирятин, вул. Європейська, 15 

6 Нежитлова будівля (художня школа) м. Пирятин ,вул. Соборна,43 

 

7 Приміщення господарської .групи  м. Пирятин, вул. Соборна, 38 

8 Гараж (площа – 52,26 м2) м. Пирятин, вул. Соборна (Леніна), 38 

9 Гараж (площа 29,79м2) м. Пирятин, вул. Соборна (Леніна), 38 

10 Гараж (площа 48,85м2) м. Пирятин, вул. Соборна (Леніна), 38 

11 Гараж (площа 63,45м2) м. Пирятин, вул. Соборна (Леніна), 38 

12 Нежитлове приміщення дитячої  

консультації та стоматології 

м. Пирятин , вул. Соборна, 29 

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю „Редакція газети 

„Пирятинські вісті“ 

 

1 Нежитлова будівля (редакція газети) м. Пирятин, вул. Успенська, 5 

 КП „ПИРЯТИНСЬКИЙ ЦПМСД“  

1 АЗПСМ Нові Мартиновичі Пирятинський район, с.Нові Мартиновичі,  

вул. Поліська,72 а 

2 АЗПСМ Теплівка Пирятинський район, с.Теплівка,  

вул. Бідненка,52 

3 АЗПСМ В.Круча Пирятинський район, с.Велика Круча,  

вул. Молодіжна, 52 

4 ФАП  Білоцерківці Пирятинський район, с.Білоцерківці,  

вул. Шевченка,487 

5 ФАП  Гурбинці Пирятинський район, с. Гурбинці,  

вул. Лісова, 75 

6 ФАП  Давидівка Пирятинський район, с. Давидівка,  

вул. Київська,11а 

7 ФАП  Дейманівка Пирятинський район,  

с. Дейманівка,вул.Наглого Марка, 47 

8 ФАП  Каплинці Пирятинський район, с. Каплинці,  

вул. Миру,46а 

9 ФАП  Кроти (частина приміщення) Пирятинський район, с. Кроти, 

вул. Зої Космодемянської, 19  



10 ФАП  Повстин Пирятинський район, с.Повстин,  

вул. Михайлівська, 70 а 

11 ФАП  Прихідьки (частина 

приміщення) 

Пирятинський район, с. Прихідьки,  

вул. Григорія Кісіля, 41 

12 ФАП  Сасинівка Пирятинський район, с. Сасинівка,  

вул. Набережна, 38 

13 ФАП  Смотрики Пирятинський район, с.Смотрики, 

вул..Київська, 39 

14 ФАП  Усівка Пирятинський район, с. Усівка,  

вул. Центральна, 19 

15 ФАП  Яцини Пирятинський район, с. Яцини,  

вул. Гагаріна, 325 

16 ФАП  Малютинці Пирятинський район, с. Малютинці, 

 вул. Центральна, 60 

17 ФАП  Харківці Пирятинський район, с. Харківці,  

вул. Дружби,42,  

18 ФАП Калинів Міст Пирятинський район, с. Калинів Міст, 

вул. Тімірязева,2 

19 Нежитлові будівлі  ( гараж 2 шт., 

погріб, вбиральня, теплогенераторна) 

м. Пирятин, вул. Визволення,5  

 

 КП „Пирятинська ЦРЛ“ 
 

 

1. Майновий комплекс (відділення) м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

2 Приміщення переливання крові м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

3 Нежитлова будівля м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

4. Котельня м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

5 Харчоблок м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

6 Погріб (3шт.) м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

7 Приміщення для  холодильної камери м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

8 Біотермічна яма м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

9 Погріб (льодник) м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

10 Туалет стаціонарний м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

11 Приміщення водокачки (башня) м. Пирятин, вул. Аврущенка, 2 

12 Житловий будинок  м. Пирятин, вул. Лермонтова, 25 

13 Житловий будинок м. Пирятин, вул. Коцюбинського, 26 

14 Квартира двокімнатна м. Пирятин, вул. Визволення, 50, кв.1 

15 Квартира двокімнатна  м. Пирятин, вул. Визволення, 50, кв.13 

16 Квартира двокімнатна м. Пирятин, вул.Соборна, 14, кв.73 

 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського 

району 

 

1 Нежитлова будівля м. Пирятин, вул. Соборна, 19 

2. Будівля відділення стаціонарного 

догляду для постійного або 

тимчасового проживання 

територіального центру соціального 

обслуговування 

Пирятинський район, с.Вишневе, вул.Миру, 

2 

 

3. Сарай відділення стаціонарного 

догляду для постійного або 

Пирятинський район, с. Вишневе,  

вул. Миру, 2 



тимчасового проживання 

територіального центру соціального 

обслуговування 

 Стадіон „Ювілейний“  

1 Стадіон „Ювілейний“ (трибуни, 

стадіон, паркан ) 

м Пирятин, вул. Визволення, 2б. 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 



Додаток 2  

до рішення сімдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

24 вересня 2020 року № 427 

 

Склад 

узгоджувальної робочої групи для опрацювання взаємоприйнятних  

рішень та визначення умов прийому-передачі майна спільної власності 

територіальних громад Пирятинського району та закладу вторинної ланки 

медицини  

 

Безушко  

Людмила Сергіївна 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради,  

голова узгоджувальної робочої групи 

   

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, заступник голови 

узгоджувальної робочої групи 

   

Савченко  

Вячеслав Вікторович 

- 

 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської 

ради, секретар узгоджувальної робочої групи 

   

Члени узгоджувальної робочої групи: 

 

Бієнко 

Анастасія Юріївна 

- головний спеціаліст з юридичних питань 

відділу організаційної та кадрової роботи  

виконавчого апарату районної ради (за згодою) 

   

Войпанюк  

Василь Кирилович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (за згодою) 

   

Горбачов  

Олександр Васильович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (за згодою) 

   

Гусак  

Олексій Миколайович 

- заступник голови Пирятинської районної ради 

(за згодою) 

   

Демиденко 

Олександр 

Миколайович 

 

-  заступник голови постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку та управління майном 

(за згодою) 



   

Зуєв 

Сергій Вікторович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

   

Іванченко  

Тетяна Іванівна  

- медичний директор комунального 

підприємства „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради 

(за згодою) 

   

Йощенко 

Владислав 

Миколайович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (за 

згодою) 

   

Киричевський  

Єгор Миколайович 

 

- голова постійної комісії районної ради з 

питань освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту та туризму (за згодою) 

   

Кошова  

Євгенія Олегівна 

- 

 

начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

   

Кривобок 

Володимир Іванович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ (за згодою) 

   

Никоненко 

Лариса Іванівна 

- Т.в.о. директора комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної 

ради – головний бухгалтер (за згодою) 

   

Пономаренко  

Лариса Анатоліївна 

- заступник директора з економічних питань 

комунального підприємства „Пирятинська 

центральна районна лікарня “ (за згодою) 

   

Продан 

Валентина Феофанівна 

- начальник відділу управління комунальним 

майном районної ради (за згодою) 

   

Романенко 

Володимир 

Володимирович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради 

   

Созінова  

Тетяна Анатоліївна 

- заступник голови Пирятинської районної 

державної адміністрації (за згодою) 

   



Соловйов  

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

   

Хоменко  

Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (за згодою) 

   

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   

Черниш 

Людмила Леонідівна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради 

(за згодою) 

 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 


