
 
 
 
 
 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  
тринадцятої сесії восьмого скликання 

 
 

28 липня 2021 року № 597 
 
Про внесення змін до 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 
12.07.2021 року №224, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла для 
лікарів ЗПСЛ Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, затвердженого 
рішенням дванадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 
30 червня 2021 року № 511, виклавши Порядок у новій редакції, що додається. 

 
  

 
Міський голова  Андрій СІМОНОВ  
 



ЗАТВЕРЖЕНО 
 

Рішення тринадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
28 липня 2021 року № 597 

 
Порядок  

забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ  
та компенсації виплат за найм житла (далі – Порядок) 

(нова редакція) 
 

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 
по Програмі розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський 
центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ для 
забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та компенсацію 
витрат за найм житла, які займають посади сімейного лікаря відповідно до 
затвердженого штатного розпису. 

3. Фінансування видатків на забезпечення винаймання (оренди) житла для 
лікарів ЗПСЛ та компенсацію витрат за найм житла здійснюється щомісячно в 
межах асигнувань, переданих КП „Пирятинський центр первинної медико-
санітарної допомоги Пирятинської міської ради“  для фінансування даного заходу 
на відповідний рік.  

4. Порядок регламентує здійснення видатків на забезпечення винаймання 
(оренди) житла для лікарів ЗПСЛ та компенсацію витрат за найм житла. 

5. Видатки на оренду житла та компенсацію за найм житла здійснюються 
одержувачем бюджетних коштів з бюджету Пирятинської міської територіальної 
громади.  

6. Компенсація витрат за найм житла здійснюється за умови перебування 
орендаря в трудових відносинах з КП „Пирятинський центр первинної медико-
санітарної допомоги Пирятинської міської ради “.  

7. Підставою для проведення щомісячних видатків за оренду житла є 
Договір оренди житлового приміщення та акт виконаних робіт за відповідний 
період. 

8. Підставою для виплати компенсації витрат за найм житла орендарю є 
укладений Договір оренди житлового приміщення та підтверджуючі документи 
про проведену оплату за оренду житлового приміщення (копії квитанцій про 
оплату) за відповідний період.  



9. Операції з проведення компенсації витрат за найм житла здійснюються 
на підставі протоколу комісії з оренди житла, створеної наказом директора КП 
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 
міської ради“. Для здійснення компенсації, орендарем житла надаються комісії 
наступні документи: оригінал договору оренди житлового приміщення (з якого 
комісією робиться копія та завіряється), квитанції банку, які підтверджують 
перерахування коштів за оренду житлового приміщення. На підставі 
вищезазначених документів комісією з оренди житла приймається рішення про 
виплату компенсації, в якому зазначається період та сума виплати та 
складається реєстр виплат, які подаються до органу УДКСУ разом з іншими 
необхідними документами.  

10. Сума компенсації витрат за найм житла орендарю за 1 місяць не 
повинна перевищувати вартості орендної плати, визначеної договором оренди 
житлового приміщення, а саме 4000,0 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок). 

11. Не підлягає компенсації вартість сплаченої орендної плати в інші 
періоди, крім періоду, який передбачено договором оренди житлового 
приміщення та інші виплати, які здійснені орендарем та не передбачені 
договором оренди житлового приміщення.  
 
 
 
Секретар міської ради  Сергій ПАЗЮК 


