
 
 
 
 
 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  
дванадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

30 червня 2021 року № 511 
 
Про затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла для 
лікарів ЗПСЛ Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, враховуючи лист Комунального підприємства „Пирятинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ від 
29.06.2021 року № 204, висновки та рекомендації постійних комісій, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Порядок забезпечення винаймання (оренди) житла для 
лікарів загальної практики, сімейний лікар КП „Пирятинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 
комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

  
 
 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ  



ЗАТВЕРЖЕНО 
 
Рішення дванадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
30 червня 2021 року № 511 

 
Порядок  

забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів загальної практики, 
сімейний лікар Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ 
 

1. Порядок розроблено, з метою організації виконання пункту 10 
„Забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та компенсація 
витрат за найм житла“ Програми розвитку та підтримки комунального 
підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 
Пирятинської міської ради“ в 2021 році.  

2. Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету 
Пирятинської міської територіальної громади на відповідний рік, передбачених 
для забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ                          
КП „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 
міської ради“, які займають посади сімейного лікаря відповідно до 
затвердженого штатного розпису та у зв’язку з характером трудових відносин 
повинні проживати за місцем роботи. 

3. Фінансування видатків на забезпечення винаймання (оренди) житла для 
лікарів ЗПСЛ здійснюється щомісячно в межах передбачених асигнувань в 
бюджеті Пирятинської міської територіальної громади на відповідний рік.  

4. Комунальне підприємство „Пирятинський центр первинної медико-
санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ здійснює відшкодування 
витрат за оренду житла сімейним лікарям. 

5. Розмір витрат на забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів 
ЗПСЛ не повинен перевищувати суму, що затверджена в Програмі розвитку та 
підтримки комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ в 2021 році на 
відповідний захід.  

6. Забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ 
здійснюється за умови офіційного працевлаштування сімейного лікаря            
КП „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 
міської ради“ та вразі оренди житла у зв’язку з відсутністю житла у власності 
сімейних лікарів на території Пирятинської міської територіальної громади.  

7. Підставою для здійснення видатків за оренду житла лікарям є 
документально підтверджений факт проживання в орендованій квартирі 
(будинку) лікаря ЗПСЛ, а саме договір найму (оренди) житла зареєстрований 
згідно чинного законодавства, укладений між КП „Пирятинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ та 



наймодавцем житла, де третьою особою виступає працівник – лікар ЗПСЛ. 
Оплата за найм житла підтверджується актом наданих послуг згідно договору 
оренди за кожен місяць який надає наймодавець. 

8. Для отримання відшкодування витрат за найм житла лікар ЗПСЛ 
зобов’язаний надавати заяву на ім’я директора про потребу в відшкодуванні та 
договір оренди, щомісячно акт наданих послуг по оплаті орендної плати, та 
довідку з банківськими реквізитами наймодавця до бухгалтерії комунального 
закладу.  

Бухгалтерія КП „Пирятинський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Пирятинської міської ради“ здійснює відшкодування витрат за найм 
житла лікарям на рахунок наймодавця на підставі договору оренди, акту 
наданих послуг за кожен орендований місяць. 
 
 
 
Секретар міської ради  Сергій ПАЗЮК 


