
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року  № 68 

 

 

Про прийняття амбулаторій, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості  

 

Відповідно до статей 26, 60 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 р. № 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності“, на підставі розпорядження голови Полтавської обласної державної 

адміністрації від 31.12.2020 № 785 „Про передачу амбулаторій, що 

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості“, враховуючи лист Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації від 05.01.2021 № 36/02-20, 

рекомендацій постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно амбулаторії, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, 

замовником будівництва яких є Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади в особі 

Пирятинської міської ради, а саме, амбулаторії розташовані за адресами:            

вул. Центральна, 38А с. Березова Рудка та вул. Героїв Майдану, 112, с. Велика 

Круча Лубенського району Полтавської області. 



2. Утворити комісію з приймання-передачі нерухомого майна                

(Додаток 1). 

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

4. Відділу управління комунальною власністю виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради (Кошова Є.О.) оформити всі належні документи 

щодо прийняття нерухомого майна у комунальну власність Пирятинської 

міської територіальної громади в особі Пирятинської міської ради. 

5. Визначити балансоутримувачем вказаного майна КП „Пирятинський 

ЦПМСД“. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 

 

 

Міський голова  А. СІМОНОВ 
  



Додаток 1  

до рішення п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

26 січня 2021 року № 68 

 

Комісія з приймання-передачі 

амбулаторій, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості, замовником будівництва яких є 

Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації, у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади в особі Пирятинської міської 

ради 
 

 

Коваленко  

Тамара Василівна 

 

- 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: 

 

Білокінь 

Віталій Сергійович 

- 

 

 

головний спеціаліст відділу проектно-

кошторисної роботи управління капітального 

будівництва Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово- 

комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації (за згодою) 

 

Данков 

Дмитро Олександрович 

- головний спеціаліст відділу технічного 

нагляду управління капітального будівництва 

Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово- комунального 

господарства Полтавської обласної державної 

адміністрації (за згодою) 

 

Киричевський 

Єгор Миколайович 

- виконувач обов’язків директора КП 

„Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської 

ради“ (за згодою) 

 



Кошова  

Євгенія Олегівна 

- 

 

начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

 

Никоненко 

Лариса Іванівна 

 

- головний бухгалтер КП „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ (за згодою) 

 

Олійник 

Олег Борисович 

- начальник управління кадрового, фінансового 

та адміністративно-господарського 

забезпечення Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації (за згодою) 

 

Скоряк 

Ірина Василівна  

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та фінансового забезпечення управління 

кадрового, фінансового та адміністративно-

господарського забезпечення Департаменту 

будівництва, містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації 

(за згодою) 

 

Соловйов  

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   

   

Секретар  міської ради        С.Г. Пазюк 
 

 


