
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

13 жовтня 2017 року № 35 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 21 депутат 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Горбачов О.В. 

 Кривобок В.І. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 

На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 
 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 На початку засідання секретар міської ради Чайка Т.Г. та керуючий 

справами виконкому міської ради Кочур Л.В. привітали присутніх з Днем 

захисників України та святом Покрови.  

Міський голова Рябоконь О.П. привітав з ювілейним днем народження 

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

Цюру І.О. 
 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Щур Т.Г.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І. та Приходько В.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Гудзь В.І. та Приходька В.О. 

 

Депутат Солонський С.П. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Жайворонок О.Л., Клепач В.М. та                

Михайлюк О.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу лічильної комісії двадцять дев’ятої сесії міської ради 

депутатів Жайворонка О.Л., Клепача В.М. та Михайлюка О.В.  

 

На розгляд пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання виноситься 46 питань. Всі вони були 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади Пирятина та в засобах 

масової інформації, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які 

проходили, починаючи з 06 жовтня, та зведеному засіданні комісій, яке 

відбулося 12 жовтня 2017 року. Таким чином, сформовано проект порядку 

денного, який налічує 46 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода“ на 2017 рік 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 

„Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“ 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 317 

„Про затвердження Програми фінансування потреб комунального підприємства 

„Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2017 рік“ 

4. Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття 

спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“ 

5. Про внесення змін до Програми зайнятості населення на 2017 рік 

6. Про затвердження Програми  правової освіти та безоплатної правової 

допомоги населенню Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік 



8. Про внесення змін та доповнень до Програми „Забезпечення надання 

медичної допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинською центральною районною лікарнею на 2017 рік“ 

9. Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 

10. Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 ,,Про 

затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату 

міської ради та їх виконавчих органів, витрат на їх утримання“ 

11. Про схвалення проекту „Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2А в м. Пирятин Полтавської області“ 

12. Про погодження кандидатури на посаду директора Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району  

13. Про внесення змін до Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

14. Про внесення змін та доповнень до Положення про відділ будівництва 

та архітектури виконавчого комітету Пирятинської міської ради  

15. Про внесення змін та доповнень до Положення про відділ управління 

комунальною власністю виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

16.  Про внесення змін до Положення про Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

17. Про внесення доповнень до Переліку вулиць, провулків, площ 

населених пунктів Пирятинської міської ради та затвердження його в новій 

редакції  

18. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 липня 2016 року № 179 „Про затвердження 

Положення про тендерний комітет Пирятинської міської ради“ 

19. Про надання дозволу на списання з балансового обліку Пирятинської 

міської ради основного засобу (будівлі) 

20. Про надання дозволу на списання з балансового обліку комунального 

підприємства „Каштан“ основних засобів (будівель) 

21. Про надання згоди на прийняття контейнерів для твердих побутових 

відходів 

22. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність майна для 

КП „Пирятинський міський водоканал“ 

23. Про передачу в оренду на пільгових умовах майна комунальної 

власності ПП „Хазар - 2007“  

24. Про розміщення та забезпечення позаміського запасного пункту 

управління підрозділів територіальної оборони 

25. Про внесення змін до Статутів загальноосвітніх навчальних закладів 

26. Про визначення розпорядників бюджетних коштів третього ступеня 

27. Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у 

міжсесійний період 



28. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у 

міжсесійний період 

29. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

30. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

31. Про надання дозволу гр.Солонській Г.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

32. Про припинення права постійного користування релігійній громаді 

Свідків Єгови м.Пирятин Полтавської області земельною ділянкою, 

розташованою за адресою: вул.Європейська, 14Б, м.Пирятин Полтавської 

області 

33. Про надання в постійне користування релігійній громаді Свідків 

Єгови Київського району міста Полтава земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Європейська, 14Б, м.Пирятин Полтавської області, для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

34. Про надання дозволу гр.Астаф’єву С.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

35. Про надання дозволу гр.Богославцю О.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

36. Про затвердження гр.Шаповал О.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та заключення договору оренди 

37. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) дочірньому підприємству Національної акціонерної компанії 

„Надра України“ „Чернігівнафтогазгеологія“ 

38. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської ради  

земельних ділянок за межами населених пунктів  в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради 

39. Про затвердження Публічному акціонерному товариству „Державний 

ощадний банк України“ проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 

установ 

40. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Сумська, 6, м.Пирятин 

41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Трухно С.І. 



42. Про надання дозволу гр.Повшедній О.П. та Кривобок М.В. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності за адресою вул. Соборна, 25 в м. Пирятин 

43. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 129 „Про надання 

дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок громадянам“ 

44. Про затвердження Пирятинській міській раді технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  

45. Про заключення договору оренди з гр.Крицьким М.В. 

46. Про затвердження Пирятинській міській раді технічної документації 

щодо інвентаризації земельної ділянки 

47. Різне 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., запропонував прийняти 

порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

В зв’язку з відсутністю у депутатів та посадових осіб міської ради 

зауважень, доповнень, інших пропозицій щодо порядку денного, головуючий 

запропонував затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять 

дев’ятої сесії міської ради, який налічує 46 питань та „Різне“, в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії 

міської ради, який налічує 46 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

інформація по питаннях порядку денного - до 5 хв. 

для виступів в обговоренні - до 3 хв. 

питання-відповіді                                        - в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 1 години 30 хвилин без 

перерви. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., проінформував присутніх 

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 07 вересня 

по 13 жовтня 2017 року (інформація додається). 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми „Питна вода“ на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Дуброва М.Я. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не 

братиме участі у голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Дубров М.Я. не брав участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 45 

„Про затвердження Програми „Питна вода“ на 2017 рік“, виклавши Програму в 

новій редакції. (Рішення № 237 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 23 грудня 2016 року № 316 „Про затвердження Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 „Про 

затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 238 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 23 грудня 2016 року № 317 „Про затвердження Програми фінансування 

потреб комунального підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів 

комунальної власності на 2017 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 317 

„Про затвердження Програми фінансування потреб комунального підприємства 

„Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на 2017 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 239 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

„Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-      

2018 роки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 30 червня 2017 року № 160 

„Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2018 роки“, виклавши Програму у новій 

редакції. (Рішення № 240 додається). 

 



5. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

зайнятості населення на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 320 

„Про затвердження Програми зайнятості населення на 2017 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 241 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Програми 

правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської 

ОТГ на 2017-2020 роки 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму правової освіти та безоплатної правової допомоги 

населенню Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки. (Рішення № 242 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми соціального захисту населення на 2017 рік. Зазначила, що змінами 

передбачено виділення коштів управлінню соціального захисту Пирятинської 

районної державної адміністрації в сумі 134,252 тис. грн на погашення 

заборгованості підприємству- надавачу послуг зв’язку (ПАТ „Укртелеком“) за 

пільги, надані у 2016 році окремим категоріям громадян, які проживають на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував доповнити проект 

рішення пунктом наступного змісту: „Доручити юридичному відділу 

виконкому міської ради (Соловйов Р.Ю.) підготувати клопотання до голови 

Пирятинської районної державної адміністрації Кучі О.Є. з проханням 

долучитися до вирішення питання щодо передачі котелень, розташованих за 



адресою: вул.Коцюбинського, 33А та 35А, м.Пирятин, які забезпечують теплом 

житловий будинок та ДНЗ „Ромашка“ (відповідно), у власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади“. Мотивував цю пропозицію тим, що 

пирятинська громада, яка взяла на себе погашення боргу приватній структурі за 

державними зобов’язаннями, має право розраховувати на допомогу органу 

державної виконавчої влади у захисті своїх інтересів 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 321 

„Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2017 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 243 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною 

районною лікарнею на 2017 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 116    

про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2017 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 243 додається.). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на      

2017 рік з урахуванням рекомендацій постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, 

засідання якої відбулися 10 та 11 жовтня 2017 року, та рекомендацій зведених 

постійних комісій Пирятинської міської ради від 12 жовтня 2017 року. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 245 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 

,,Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису 

апарату міської ради та їх виконавчих органів, витрат на їх утримання“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 ,,Про затвердження 

структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату міської ради та їх 

виконавчих органів, витрат на їх утримання“. (Рішення № 246 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Новікова О.О., начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту, який проінформувала про схвалення проекту 

„Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2А в 

м. Пирятин Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –   19 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Щур Т.Г.). 

 

Під час голосування у залі засідань був відсутній депутат Клепач В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити проект „Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по 

вул. Визволення, 2А в м. Пирятин Полтавської області“ та в разі здобуття 

перемоги в конкурсі проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку, передбачити у бюджеті міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік кошти у сумі 766,390 тис. грн 

для співфінансування даного проекту. (Рішення № 247 додається). 

 



12. СЛУХАЛИ: 

Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який проінформував про погодження кандидатури на 

посаду директора Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, скільки жителів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади обслуговує 

територіальний центр.  

 Зайченко С.О., директор Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району, який 

надав відповідь на запитання. 

 

 Під час обговорення даного питання депутат Клепач В.М. повернувся до 

зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити кандидатуру Зайченка Сергія Олександровича на посаду 

директора Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського району. (Рішення № 248 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг, яка 

проінформувала про внесення змін до Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21 депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Регламенту роботи Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради. (Рішення № 249 

додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень до 

Положення про відділ будівництва та архітектури виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до Положення про відділ будівництва та архітектури 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради. (Рішення № 250 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Положення 

про відділ управління комунальною власністю виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до Положення про відділ управління комунальною 

власністю виконавчого комітету Пирятинської міської ради. (Рішення № 251 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про внесення змін до 

Положення про Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 10 рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 ,,Про 

затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату 

міської ради та їх виконавчих органів, витрат на їх утримання“, виклавши 

Положення про Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді у новій редакції. (Рішення № 252 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу, який проінформував 

про внесення доповнень до Переліку вулиць, провулків, площ населених 

пунктів Пирятинської міської ради та затвердження його в новій редакції. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести доповнення до Переліку вулиць, провулків, площ населених 

пунктів Пирятинської міської ради щодо назв об’єктів топоніміки, а саме: в 

с.Рівне Пирятинського району - провулок Петровського, та затвердити Перелік 

в новій редакції. (Рішення № 253 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

дванадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 липня 

2016 року № 179 „Про затвердження Положення про тендерний комітет 

Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 2 рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 липня 2016 року № 179 „Про затвердження 

Положення про тендерний комітет Пирятинської міської ради“, виклавши склад 

тендерного комітету Пирятинської міської ради у новій редакції. (Рішення       

№ 254 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому, 

який проінформував про надання дозволу на списання з балансового обліку 

Пирятинської міської ради основного засобу (будівлі).  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл Пирятинській міській раді на списання з балансового 

обліку установи основного засобу, непридатного для подальшої експлуатації 

(будівлі сараю Центру дитячої та юнацької творчості за адресою: вул.Пушкіна, 

33, м.Пирятин, Полтавська область). (Рішення № 255 додається). 

 

 

 



20. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому, 

який проінформував про надання дозволу на списання з балансового обліку 

комунального підприємства „Каштан“ основних засобів (будівель). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) на 

списання з балансового обліку підприємства непридатних для подальшої 

експлуатації основних засобів (нежитлової будівлі по вул.Гоголя, 36,                  

м.Пирятин Полтавської області, та сараю гуртожитку, розташованого за 

адресою: площа Героїв Майдану, 2, м.Пирятин Полтавської області). (Рішення 

№ 256 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому, 

який проінформував про надання згоди на прийняття контейнерів для твердих 

побутових відходів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, 

контейнерів для твердих побутових відходів для комунального підприємства 

„Каштан“ в кількоcті 100 штук. (Рішення № 257 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 Новікова О.О., начальника відділу муніципальниї ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту виконкому міської ради, який проінформував про надання 

згоди на прийняття у комунальну власність майна для комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дубров М.Я., депутат міської ради, яка повідомив, що має конфлікт 

інтересів з даного питання, у зв’язку з чим не братиме участі у голосуванні.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –    20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



Депутат Дубров М.Я. не брав участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, від 

Асоціації об’єднаних територіальних громад матеріалів та обладнання для 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на загальну 

суму 245582,00 грн згідно з переліком (додається). (Рішення № 258 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу в оренду 

на пільгових умовах майна комунальної власності ПП „Хазар - 2007“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству „Каштан“ передати в 

оренду на пільгових умовах приватному підприємству „Хазар-2007“ об’єкт 

централізованого опалення – приміщення котельні та обладнання, що 

забезпечує теплопостачання житлових будинків №№ 4А, 4Б по 

вул.Європейська в м.Пирятин Полтавської області, перебуває на балансі та в 

господарському віданні комунального підприємства „Каштан“ і належить до 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, в особі Пирятинської міської ради, терміном на два роки і 11 місяців. 

2. Встановити ПП „Хазар - 2007“ орендну плату на пільгових умовах в 

сумі 200 (двісті) гривень 00 коп. щомісячно. (Рішення № 259 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 Педяша Р.О., головного спеціаліста з цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

розміщення та забезпечення позаміського запасного пункту управління 

підрозділів територіальної оборони. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (21депутат, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на передачу в оренду Пирятинській районній державній 

адміністрації Полтавської області кімнати в підвальному приміщенні 

загальноосвітнього навчального закладу в с.Калинів Міст площею 78,40 м
2
 з 

метою використання її в разі необхідності для проведення відповідних навчань 



у мирний час та розміщення і забезпечення позаміського запасного пункту 

управління підрозділів територіальної оборони, які формуються Пирятинським 

районним військовим комісаріатом в особливий період, строком на 3 роки. 

(Рішення № 260 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

 Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про внесення змін до Статутів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Пояснив, що для забезпечення 

самостійної фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, вносяться 

зміни до двох розділів Статутів: розділу 7„ Управління навчальним закладом“ 

та розділу 9 „Фінансово-господарська діяльність“. 

 

Депутат Бурий М.С. залишив залу засідань 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (20депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Внести зміни до Статутів Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 21065765), Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 Пирятинської міської ради 

Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543909), Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 23543938), затвердивши їх в новій редакції (додаються). (Рішення     

№ 261 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

 Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про визначення розпорядників бюджетних 

коштів третього ступеня.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (20депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Визначити з 01 січня 2018 року розпорядниками бюджетних коштів 

(бюджету міської об’єднаної територіальної громади) третього ступеня: 

1.1. Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради Полтавської області 

(код ЄДРПОУ 21065765); 



1.2. Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів № 1 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543909); 

1.3. Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської 

міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543938). (Рішення № 262 

додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (20депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 263 додається). 

 
28. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 264 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянам 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ:  
 Затвердити громадянам технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). (Рішення № 265 

додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата      

Щур Т.Г. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим вона не братиме 

участі у голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –   0 осіб; 
 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутат Щур Т.Г. не брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 Надати громадянам дозволи на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). (Рішення № 266 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Солонській Г.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Солонського О.М. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не 

братиме участі у голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

 Депутат Солонський О.М. не брав участі в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл громадянці Солонській Г.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,08 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 267 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про припинення права постійного 

користування релігійній громаді Свідків Єгови м.Пирятин Полтавської області 

земельною ділянкою, розташованою за адресою: вул.Європейська, 14Б, 

м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 Припинити право постійного користування релігійній громаді Свідків 

Єгови м.Пирятин Полтавської області земельною ділянкою площею 0,0847 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:018:0180), яка розташована за адресою: 

вул.Європейська, 14Б, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. (Рішення             

№ 268 додається).  

 

33. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання в постійне 

користування релігійній громаді Свідків Єгови Київського району міста 

Полтава земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Європейська, 14Б, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Надати в постійне користування релігійній громаді Свідків Єгови 

Київського району міста Полтава земельну ділянку площею 0,0847 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:018:0180), яка розташована за адресою: 

вул.Європейська, 14Б, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. (Рішення           

№ 269 додається). 

 

 



34. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Астаф’єву С.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл громадянину Астаф’єву С.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1500 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 270 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Богославцю О.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 Надати дозвіл громадянину Богославцю О.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0025 га для 

будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 271 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

гр.Шаповал О.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та заключення договору оренди. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Шаповал Д.Г. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не 

братиме участі у голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 



 Депутат Шаповал Д.Г. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити громадянці Шаповал О.М. технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0184 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та 

надати вищевказану земельну ділянку в оренду терміном на 5 років. (Рішення 

№ 272 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) дочірньому 

підприємству Національної акціонерної компанії „Надра України“ 

„Чернігівнафтогазгеологія“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Надати дозвіл дочірньому підприємству Національної акціонерної 

компанії „Надра України“ „Чернігівнафтогазгеологія“ на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) за адресами: вул.Абаканська, 102, м.Пирятин, 

площею 3,32 га, вул.Урожайна, 17, м.Пирятин, площею 2,0921 га. (Рішення             

№ 273 додається).  

 

38. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської ради земельних ділянок за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти з державної власності в комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, 

дві земельні ділянки площею 1,7235 га та 0,1065 га (кадастрові номери 

5323810100:00:037:0016, 5323810100:00:037:0017 відповідно) за межами 

населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради для 



будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. (Рішення             

№ 274 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Публічному 

акціонерному товариству „Державний ощадний банк України“ проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити Публічному акціонерному товариству „Державний ощадний 

банк України“ проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває на праві постійного користування, площею 0,0100 га (кадастровий 

номер 5323810100:50:020:0362), розташованої за адресою: вул.Європейська, 47, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ. (Рішення № 275 додається).  

 

40. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на розробку 

технічної документації щодо поділу земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул. Сумська, 6, м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  
Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ 

(Крагель В.В.) на розробку технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки площею 1,7177 га (кадастровий номер 5323810100:50:023:0182), 

розташованої за адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин Полтавської області, на 

дві земельні ділянки орієнтовною площею 0,95 га та 0,7677 га. (Рішення № 276 

додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Трухно С.І. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  
Надати дозвіл громадянці Трухно С.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0060 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 277 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Повшедній О.П. та Кривобок М.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул. Соборна, 25 в м. Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  
 Надати дозвіл громадянам Повшедній О.П. та Кривобок М.В. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, розташованої за адресою: вул.Соборна, 25, м.Пирятин 

Полтавської області, площею 0,1180 га (кадастровий номер 

5323810100:50:019:0095), з цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі, на три земельні ділянки площею 0,0104 га, 

0,0144 га та 0,0932 га. (Рішення № 278 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

31 травня 2017 року № 129 „Про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок громадянам“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  
Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 129 „Про надання 



дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок громадянам“, виклавши 

абзаци 10-15 у новій редакції. (Рішення № 279 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

міській раді технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити Пирятинській міській раді технічну документацію щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності, розташованої за адресою: 

Майдан Незалежності, 7В, м.Пирятин Полтавської області, на дві земельні 

ділянки площею 0,1597 га та 0,0170 га для будівництва та обслуговування 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. (Рішення № 280 

додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

з гр.Крицьким М.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Крицького М.В. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не 

братиме участі у голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з фізичною особою-підприємцем Крицьким М.В. договір 

оренди земельної ділянки площею 0,1597 га, розташованої за адресою: Майдан 

Незалежності, 7В, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування. (Рішення 

№ 281 додається). 

 



46. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

міській раді технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити Пирятинській міській раді технічну документацію щодо 

інвентаризації земельної ділянки площею 0,0440 га (землі загального 

користування), розташованої в м.Пирятин, вул.Європейська (в районі 

автостанції) на території Пирятинської міської ради Пирятинського району 

Полтавської області. (Рішення № 282 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який запитав, на якій підставі 

будується газова заправка в с.Могилівщина Пирятинського району.  

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який повідомив, що, відповідно до рекомендацій постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи від 10 жовтня цього року, для вирішення питання щодо 

незаконного будівництва в с.Могилівщина буде направлено звернення до 

обласної прокуратури щодо бездіяльності Департаменту архітектурно-

будівельної інспекції у Полтавській області.  

Йощенка В.М., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

готовності навчальних закладів до опалювального сезону. Повідомив, що, зі 

слів батьків, у дошкільних навчальних закладах температурний режим не 

відповідає нормам. 

Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який повідомив, що, починаючи з 6 жовтня, 

завідувачам ДНЗ дозволено використовувати електричні прилади для 

підтримання в приміщеннях дошкільних навчальних закладів належного 

температурного режиму. 

 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив двадцять дев’яту 

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


