
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять першої сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

01 грудня 2017 року               № 37 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 15 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Йощенко В.М. 

 Клепач В.М. 

 Клименко Ю.В. 

 Кривобок В.І. 

 Куча О.Є. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Солонський С.П. 

 Щур Т.Г. 

 Якименко А.В. 

 

На сесію запрошені та присутні: 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. 
 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат         

Мірошніченко А.О.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – 

Крицький М.В., Шаповал Д.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять першої сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Крицького М.В., Шаповала Д.Г. 

 

Депутат Дубров М.Я. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Солонський О.М., Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцять першої сесії міської ради у складі 

Бурого М.С., Солонського О.М., Томка С.Я. 

 

На розгляд пленарного засідання тридцять першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання виноситься 40 питань. Всі вони оприлюднені 

на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили, починаючи з 27 по 29 листопада, та на 

зведеному засіданні постійних комісій, яке відбулося 30 листопада. Таким 

чином, сформовано проект порядку денного, який налічує 40 питань та, 

відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень 

тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт начальника Пирятинського відділення поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області про стан боротьби із 

злочинністю та охорони громадського порядку на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми обладнання вузлами 

обліку теплової енергії (реконструкції системи теплопостачання) житлових 

будинків міста Пирятина на 2017 рік  

3. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню 

ОСББ на 2017-2018 роки 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального підприємства„Готель „Пирятин“ на 2017 рік 

5. Про внесення змін та доповнень Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми „Територіальна оборона“ 

на 2017-2018 роки 

8. Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників бойових 

дій в Афганістані,які мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки 



9. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2017 рік 

10. Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2017 рік 

11. Про схвалення проекту „Запровадження енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в системі бюджетних закладів Пирятинської міської ради 

Полтавської області“ 

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

громади на 2017 рік 

13. Про затвердження Бюджетного регламенту Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

14. Про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

15. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання (третє засідання) від 12 квітня 2016 року № 67 „Про 

граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а 

також установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету“  

16. Про затвердження розміру вартості харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах на 2018 рік 

17. Про надання дозволу на списання з балансового обліку Пирятинської 

міської ради основних засобів (будівель)  

18. Про надання дозволу на списання з балансового обліку Пирятинської 

міської ради основних засобів 

19. Про надання дозволу на прийняття на баланс Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд каналізаційно-насосної станції, що 

знаходиться на території Пирятинської центральної районної лікарні 

20. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади матеріальних цінностей від Асоціації 

органів місцевого самоврядування „Асоціація об’єднаних територіальних 

громад“ 

21. Про передачу комунального майна у господарське відання та 

безоплатно на баланс комунальному підприємству „Пирятинський міський 

водоканал“ 

22. 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“ 

23. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому  

24. Про вступ Пирятинської міської ради Полтавської області до 

Полтавської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування 

25. Про внесення доповнень до Положення про відділ державної 

реєстрації виконавчого комітету міської ради  



26. Про внесення змін до Положення про Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

27. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

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 заключення договору оренди земельної ділянки з гр. Пороло С.В. 

32. Про надання дозволу гр. Дворецькій О.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

33. Про прийняття у комунальну власність земельної ділянки 

34. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки за адресою: вул.Ярмаркова, м.Пирятин 

35. Про затвердження гр. Рябоконь Т.О. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва 

індивідуального гаража  

36. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ПАТ 

„Укрнафта“ 

37. Про затвердження ТОВ „Газові Автомобільні Заправки“ технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та передачі 

земельної ділянки в оренду  

38. Про надання дозволу гр. Лащевському О. М. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування закладів 

торгівлі  

39. Про заключення договору оренди земельної ділянки з                         

гр. Конопліч Г.Г. 

40. Про надання дозволу гр. Немийнозі Л.Г. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування закладів 

торгівлі 

41. Різне  

 

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

порядок денний за основу. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (15 депутатів, 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 тридцятої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 40 питань та „Різне“, в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять першої сесії 

міської ради, який налічує 40 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 2 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (15 депутатів, 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 13 жовтня 

по 30 листопада 2017 року (інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Возного О.Г., начальника Пирятинського відділення поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області, який проінформував про 

стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку на території 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. (Інформація 

додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який звернув увагу начальника відділення 

поліції на те, що останнім часом в Пирятині набули поширення два негативні 

явища: по-перше, молодь захопилася грою в карти, по-друге, багато дітей 

шкільного віку перебуває на вулиці пізнього вечора. На зауваження дорослих 

щодо дотримання режиму перебування неповнолітніх у громадських місцях 

підлітки або не реагують, або відповідають грубістю. Дав доручення 

заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринцю І.С. провести засідання робочої групи за участю спеціалістів 

міської ради та представників відділення поліції щодо запобігання дитячої 

бездоглядності та правопорушень на території Пирятинської ОТГ.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звіт начальника Пирятинського відділення поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області Возного О.Г. про стан 

боротьби із злочинністю та охорони правопорядку на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади взяти до відома. 

2. Рекомендувати Пирятинському відділенню поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області (Возний О.Г.)  посилити 

контроль та притягнення до адміністративної відповідальності громадян, які 

здійснюють спалювання рослинних залишків та організовують стихійну 

торгівлю, посилити контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його 

учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-

дорожній мережі на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. (Рішення № 289 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми  

обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції системи 

теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина на 2017 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16


Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 53 

„Про затвердження Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи теплопостачання)  житлових будинків міста Пирятина 

на 2017 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення      

№ 290 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки. Зазначив, що зміни пов’язані із 

виділенням коштів на ремонт багатоквартирного будинку № 3А по вулиці 

Полтавська відповідно до заяви, поданої об’єднанням співвласників цього 

будинку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 50 

„Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 291 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Фисун В.Ю., директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“, 

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази комунального підприємства„Готель „Пирятин“ на 

2017 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 47 

„Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 292 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

Ткаченко Н.В., економіста комунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік. 



ВИСТУПИЛИ: 

Хоменко О.В., голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, який 

сказав, що профільна комісія, розглянувши це питання, рекомендувала сесії 

міської ради затвердити запропонований розробниками проект рішення. 

Рябоконь О.П., міський голова, який проінформував присутніх, що на 

даний час проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності 

підприємства. У спеціалістів міської ради є певні зауваження стосовно 

пропорційності використання фонду заробітної плати, тому ставиться питання в 

подальшому проводити розрахунки з комунальним підприємством за фактом 

виконаних робіт. Досвід таких взаємин між бюджетом і комунальним 

підприємством напрацьований у Гребінці, інших громадах області. Доручив 

фінансовому управлінню міської ради (Кеда С.Ю.), відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) спільно з керівництвом 

КП „Каштан“ (Скочко В.І.) вивчити питання щодо можливості запровадження з 

1 січня 2018 року нової форми розрахунків з комунальним підприємством 

згідно з актами виконаних робіт. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, 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, що 

додається. (Рішення № 293 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми соціального 

захисту населення на 2017 рік. Зазначила, що змінами передбачено 7 тис. грн на 

виплату допомоги для усунення наслідків пожежі та 123 тис.грн на погашення 

кредиторської заборгованості за надані послуги зв’язку пільговим категоріям 

громадян, які проживають на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, 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 № 321 



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

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 294 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Грицуна О.В., районного військового комісара, який проінформував про 

внесеня змін та доповнень до Програми „Територіальна оборона“ на 2017-   

2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 60 

про затвердження Програми „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки, 

виклавши Програму в новій редакції.(Рішення № 295 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження 

Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані,які мають 

інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму забезпечення житлом учасників бойових дій в 

Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки. (Рішення № 

296 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Смаровоза В.В., головного спеціаліста відділу освіти міської ради, який 

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на              

2017 рік. Зазначив, що змінами передбачено фінансування витрат на придбання 

спортивного інвентарю та участь команди с.Калинів Міст у спортивних 

змаганнях. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 57 „Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ 

„Колос“ АПК України на 2017 рік, виклавши Програму в новій редакції. 

(Рішення № 297 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2017 рік. Зазначила, що змінами передбачено 

виділення коштів в сумі 101 тис. грн на придбання системи електронного 

голосування „РАДА“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 315 

„Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на         

2017 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 298 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

енергоменеджменту, який проінформував про схвалення проекту 

„Запровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу в системі 

бюджетних закладів Пирятинської міської ради Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити проект „Запровадження енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в системі бюджетних закладів Пирятинської міської ради 

Полтавської області“, який став переможцем конкурсного відбору в рамках 

Проекту „Реформа в сфері енергоефективності України“, що реалізується 

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH від 

Програми „U-LEAD з Європою“ та фінансується Європейським Союзом і його 

державами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією у 

сумі 110,0 тис. грн, і передбачити у бюджеті міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік кошти у сумі 10,0 тис. грн для співфінансування цього 

проекту. (Рішення № 299 додається). 



12. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на      

2017 рік. Зазначила, що проект рішення розроблений з урахуванням 

пропозицій, визначених на засіданнях постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, які відбулися 20, 23 та 29 листопада 2017 року, та зведеному 

засіданні постійних комісій від 30 листопада 2017 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, 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 № 300 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження Бюджетного регламенту Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Бюджетний регламент Пирятинської міської ради згідно з 

додатками 1, 2. (Рішення № 301 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити план діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік. (Рішення № 302 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської 



міської ради сьомого скликання (третє засідання) від 12 квітня 2016 року № 67 

„Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними 

органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення восьмої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання (третє засідання) від 12 квітня 2016 року № 67 „Про 

граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а 

також установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету”. (Рішення № 303 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження розміру вартості харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах на 2018 рік. Зазначила, що вартість 

харчування дітей у дошкільних закладах пропонується збільшити до 30 гривень 

на місяць. Пропонується також зберегти пільги для всіх категорій батьків та 

дітей, які повністю або частково звільнялися від батьтівської плати у 2017 році.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити розмір вартості харчування дітей на 2018 рік в дошкільних 

навчальних закладах Пирятинської міської ради в сумі 30 грн 00 коп. на день. 

(Рішення № 304 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу на списання з балансового обліку 

Пирятинської міської ради основних засобів (будівель). Зазначила, що 

відповідно до результатів експертизи та актів обстеження будівлі вбиральні та 

майстерні на території Пирятинської зш № 4 не підлягають ремонту та 

потребують знесення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 



„утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на списання з балансового 

обліку установи основних засобів (будівель), непридатних для подальшої 

експлуатації. (Рішення № 305 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу на списання з балансового обліку 

Пирятинської міської ради основних засобів. Зазначила, що відповідно до 

технічних висновків спеціалізованої організації списанню підлягають основні 

засоби (електропобутові прилади, звукопідсилююча апаратура, комп’ютерна 

техніка тощо), непридатні до подальшої експлуатації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на списання з балансового 

обліку установ основних засобів, непридатних для подальшої експлуатації         

(відповідно до технічних висновків ТОВ „КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ“) в закладах 

Пирятинської міської ради, згідно з додатком № 1. (Рішення № 306 додається), 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на 

прийняття на баланс Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

каналізаційнї насосної станції, що знаходиться на території Пирятинської 

центральної районної лікарні. Зазначив, що рішення приймається на підставі 

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської районної ради сьомого 

скликання від 21 листопада 2017 року „Про надання дозволу Пирятинській ЦРЛ 

на передачу КНС на баланс Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“ (Кривець В.В.) прийняти на баланс 

каналізаційну насосну станцію, розташовану за адресою: вул.Визволення, 54, 

м.Пирятин Полтавської області.  

 2. Утворити комісію з приймання-передачі майна (додаток 1). (Рішення  

№ 307 додається). 

 

 



20. СЛУХАЛИ: 

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

енергоменеджменту виконкому міської ради, який проінформував про 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади матеріальних цінностей від Асоціації органів місцевого 

самоврядування „Асоціація об’єднаних територіальних громад“. Зазначив, що 

приймається обладнання для реалізації проекту з міжмуніципального 

співробітництва щодо підвищення якості водозабезпечення трьох 

територіальних громад, який став переможцем Конкурсу Ради Європи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на баланс Пирятинської міської ради від Асоціації 

органів місцевого самоврядування „Асоціація об’єднаних територіальних 

громад“ матеріали та обладнання у сфері водопостачання на загальну суму 

245370,00 гривень згідно з Актом приймання-передачі від 20.11.2017 

(додається). (Рішення № 308 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

енергоменеджменту виконкому міської ради, який проінформував про передачу 

комунального майна у господарське відання та безоплатно на баланс 

комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Передати у господарське відання та безоплатно на баланс комунальному 

підприємству „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М.Я.) основні засоби 

та необоротні матеріальні активи на суму 245370,00 гривень (перелік 

додається). (Рішення № 309 додається). 

 

22. 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“. 

Зазначила, що змінами пропонується збільшити загальну чисельність 

працівників Пирятинської міської ради, увівши три штатні одиниці: водія, 

прибиральниці та системного адміністратора. Крім того, утворити новий відділ 



інформаційних технологій та захисту інформації та об’єднати два відділи: 

будівництва та архітектури і житлово-комунального господарства в один. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до структури апарату виконавчого комітету міської ради. 

(Рішення № 310 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про затвердження 

на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконкому. 

Запропонував призначити на цю посаду кандидатуру Андрейщук Р.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка повідомила про наявність 

конфлікту інтересів, у зв’язку з чим вона не братиме участі в голосуванні з 

даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –   14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Андрейщук Р.А. не брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити на посаду заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому Пирятинської міської ради Андрейщук Раїсу Анатоліївну з               

07 грудня 2017 року. (Рішення № 311 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про вступ Пирятинської міської ради Полтавської області до 

Полтавської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Вступити до Полтавської обласної Асоціації органів місцевого 

самоврядування. (Рішення № 312 додається). 

 

 



25. СЛУХАЛИ: 

 Нечипоренко О.О., начальника відділу державної реєстрації виконкому 

міської ради, яка проінформувала про внесення доповнень до Положення про 

відділ державної реєстрації виконавчого комітету міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про відділ державної реєстрації виконкому 

міської ради, затвердженого рішенням двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 08 серпня 2017 року № 207. (Рішення № 313 

додається). 

 

26. 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 (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про Пирятинський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого рішенням дев’ятнадцятої сесії 

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 його в новій редакції. 

(Рішення № 314 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих у міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняте в 

міжсесійний період. (Рішення № 315 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у 

міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 316 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. (Рішення № 317 

додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволів 

на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам. (Рішення № 318 додається). 

 

Депутат Михайлюк О.В. залишив залу засідань. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про заключення 

договору оренди земельної ділянки з гр. Пороло С.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –   14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Пороло С. В. на заключення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0061 га для будівництва та обслуговування будівлі 

торгівлі строком на 5 років. (Рішення № 319 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Дворецькій О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –   14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Дворецькій О. В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3000 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 320 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про прийняття у 

комунальну власність земельної ділянки. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –   14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, земельну ділянку 

площею 0,10 га, розташовану за адресою: вул.Зелена, 37, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд. (Рішення № 321 додається). 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань. 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки за адресою: 

вул.Ярмаркова, м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл підприємству Пирятинської районної спілки споживчих 

товариств „Пирятинський ринок“ (Нестеренко Я.В.) на розробку технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки площею 1,1908 га на чотири 

земельні ділянки площею 0,4400 га, 0,0400 га, 0,0600 га та 0,6508 га для 

будівництва та обслуговування закладів торгівлі. (Рішення № 322 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

гр.Рябоконь Т.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності для будівництва індивідуального гаража. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що міський голова 

Рябоконь О.П. подав письмову заяву щодо наявності конфлікту інтересів з 

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

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –   15 депутатів; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Міський голова Рябоконь О.П. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити громадянці Рябоконь Т. О. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 323 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про заключення 

договору оренди земельної ділянки з ПАТ „Укрнафта“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з Публічним акціонерним товариством „Укрнафта“      

(Черниш В.Г.) договір оренди земельної ділянки площею 0,7453 га в розмірі 

10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки терміном на 5 років. 

(Рішення № 324 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження  

ТОВ „Газові Автомобільні Заправки“ технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „Газові 

автомобільні заправки“ (Слєсь Р.В.) технічну документацію із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі площею 0,5000 га (кадастровий номер 

5323810100:023:0148), розташованої за адресою: вул. Сумська, 2Б, м.Пирятин 

Полтавської області, на три земельні ділянки площею 0,25 га, 0,11 га та 0,14 га 

(кадастрові номери 5323810100:50:023:0545, 5323810100:50:023:0544 та 

5323810100:50:023:0543 відповідно). 



 2. Розірвати з товариством з обмеженою відповідальністю „Газові 

автомобільні заправки“ (Слєсь Р.В.) договір оренди земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,5000 га (кадастровий номер 

5323810100:023:0148), розташованої за адресою: вул.Сумська, 2Б, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 3. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Газові 

автомобільні заправки“ (Слєсь Р.В.) договір оренди земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,2500 га (кадастровий номер 

5323810100:023:0545), розташованої за адресою: вул.Сумська, 2Б, м.Пирятин 

Полтавської області, на суму 671375 грн (шістсот сімдесят одна тисяча триста 

сімдесят п’ять гривень), що складає 10 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки в цінах 2017 року терміном на 5 років. Місячна плата 

становить 11189,58 грн (одинадцять тисяч сто вісімдесят дев’ять гривень          

58 коп.). (Рішення № 325 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Лащевському О. М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі на місцевості для 

будівництва та обслуговування закладів торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянину Лащевському О. М. на розробку технічної 

документації на земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування будівлі торгівлі з метою присвоєння кадастрового номера 

земельної ділянки. (Рішення № 326 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про заключення 

договору оренди земельної ділянки з гр.Конопліч Г.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянці Конопліч Г. Г.  на заключення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва та обслуговування будівлі 

торгівлі строком на 2 роки. (Рішення № 327 додається). 



40. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Немийнозі Л.Г. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для 

будівництва та обслуговування закладів торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (15 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянці Немийнозі Л. Г. на розробку технічної 

документації на земельну ділянку площею 0,1132 га, яка пребуває в її 

користуванні на праві оренди, для будівництва та обслуговування будівлі 

торгівлі з метою присвоєння кадастрового номера. (Рішення № 328 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Мірошніченко А.О., депутата міської ради, яка довела до відома 

інформацію щодо викладеного в інтернеті відео про торговельний центр, 

розташований на автошляху Київ-Харків в районі автостанції „Пирятин“, яке 

набрало 12 тисяч переглядів. У відео відзнято один із кіосків торговельного 

центру, у якому повно мишей. 

 Андрейщук Р.А., депутата міської ради, яка зауважила, що це серйозна 

проблема. Запропонувала звернутися до власника об’єкта з вимогою провести 

дератизацію торговельних приміщень та забезпечити належні санітарні умови 

для здійснення торгівлі. 

 Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

паркування автобусів компанії „Зелений Слон“. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому Вараві М.В. до 05 грудня сформувати 

робочу групу із числа спеціалістів та депутатів міської ради для комісійного 

обстеження і вирішення питання щодо паркування автобусів компанії „Зелений 

Слон“. 

 Бурого М.С., депутата міської ради, який запропонував на наступний рік 

запланувати встановлення „лежачих поліцейських“ біля кожного пішохідного 

переходу в місті. 

Налчаджі О.С., директора Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4, який сказав, що 

необхідно також вирішити питання щодо встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості руху на вулиці Європейська біля ПАТ „Укрпошта“, де учні 

школи переходять дорогу. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому Вараві М.В. вирішити питання щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху на зазначеній 

ділянці дороги, врахувавши думку громадськості.   



 Солонського О.М., депутата міської ради, який озвучив звернення 

виборців стосовно зсуву ґрунту на проїжджу частину вулиці Приудайський 

Узвіз, чим створюються перешкоди для руху транспорту. 

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

міської ради, який повідомив, що дане питання вивчалося, було проведено 

комісійне обстеження ділянки вулиці, яка межує із земельними ділянками 

громадян, та встановлено факт самовільного розорювання землі до проїжджої 

частини, що й спричинило зсуви.  

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення Вараві М.В. спільно 

з відділом земельних та екологічних питань (Стадник Є.В.) попередити 

громадян про неприпустимість самозахвату земельних ділянок, поставити 

вимогу обробляти городи у відведених межах для недопущення подальшого 

зсуву ґрунту. Крім того, запланувати асфальтування зазначеної ділянки дороги 

на наступний рік. 

 Ковтуна В.О., голову Пирятинського районного осередку Федерації 

кіокушин карате, який ознайомив присутніх із зверненням батьків, діти яких 

навчаються у Пирятинському ліцеї, щодо вирішення питання про надання 

приміщення для проведення занять з кіокушин карате в позаурочний час. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринцю І.С. на 

засіданні робочої групи узгодити графік занять та використання приміщень для 

проведення тренувань. 

 Бондаренка Б.А., громадського активіста, який зазначив, що постійною 

комісією міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ порушуються терміни розгляду звернень громадян та 

депутатських звернень. 

 Чайку Т.Г., секретаря ради, яка повідомила, що рішенням постійної 

комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та ЗМІ від 27 листопада 2017 року на наступний тиждень заплановано 

засідання комісії для розгляду зазначених звернень.  

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення начальнику 

юридичного відділу Соловйову Р.Ю. та відповідальним спеціалістам міської 

ради підготуватися та надати ґрунтовну відповідь на звернення. Наголосив на 

неприпустимості зволікання з наданням відповідей на звернення громадян. 

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

міської ради, який проінформував присутніх, що, відповідно до доручень 

постійних комісій міської ради, вжито заходів щодо з’ясуванняння обставин 

будівництва Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним 

підприємством „Полтавапаливо“ паливного складу на території міста Пирятин. 

Зазначив,  що 2016 року містобудівні умови та обмеження для будівництва 

паливного складу для зберігання брикетів Полтавському обласному 

комунальному виробничо-комерційному підприємству „Полтавапаливо“ видав 

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Пирятинської райдержадміністрації. Підставою для надання містобудівних 

умов та обмежень був Генеральний план забудови міста 1986 року. За 



попередньою оцінкою, вартість будівництва становила 18 млн. грн. 

Будівництво складу проводилося без заключення угоди з міською радою щодо 

сплати внеску на розвиток інфраструктури міста, в результаті чого бюджет 

міської об’єднаної територіальної громади втратив близько 1 млн. грн. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який наголосив, що міська рада розцінює 

такі дії як ухиляння забудовника від сплати внеску на розвиток інфраструктури 

міста і вважає, що цьому сприяє районна державна адміністрація. Крім того, 

з’ясувалися деякі обставини в питанні будівництва автозаправних комплексів у 

с.Могилівщина. На запит Пирятинської міської ради щодо зазначеного 

будівництва Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Полтавській області надав відповідь, що будівництво об’єктів в с.Могилівщина 

здійснюється на підставі паспорта забудови земельних ділянок, виданого 

відділом містобудування, архітектур та житлово-комунального господарства 

Пирятинської райдержадміністрації 24 травня 2017 року. Цим документом 

передбачено будівництво індивідуальних житлових будинків, хоча за всіма 

ознаками там будується автозаправний комплекс. Міська рада вважає, що 

посадові особи Пирятинської районної державної адміністрації перевищили 

свої повноваження, видавши будівельний паспорт забудови земельних ділянок 

в межах населеного пункту Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив тридцять першу 

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова  О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 


